6,9L Tõsteteva kausiga mikser

Kasutusjuhend
English
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OLULISED
ETTEVAATUSABINÕUD
Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid
ohutusnõudeid:
1. Lugege läbi kogu juhend.
2. Vältimaks eletriśoki võimalust, ärge asetage mikserit veete või muude vedelike sisse .
3. Seadet ei tohiks ilma järelvalveta kasutada väikesed lapsed või seadme
tööpõhimõtetega mitte kursis olevad isikud.
4. Kui te mikserit ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust. Samuti eemaldage see
vooluvõrgust kui kinnitate või eemaldate osi ja samuti enne puhastamist.
5. Vältige kontakti mikseri liikuvate osadega. Hoidke käed, juuksed, riided ja
köögiriistad vispli lähedusest eemal kuna see võib põhjustada vigastusi
inimestele või seadmele endale.
6. Ärge kasutage mikserit kui selle juhe või pistik on vigane, kui seadme töös esineb
häireid või kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud. Pöörduge
mikseriga lähimasse ametlikku teeninduskeskusesse kontrollimiseks, p arandamiseks
või seadistamiseks.
7. Igasuguste lisaseadmete kasutamine, mille ei ole heaks kiitnud Kitchenaid, võib
osutuda ohtlikuks.
8. Mikser ei ole ette nähtud kasutamiseks õues.
9. Ärge laske juhtmel rippuda üle tööpinna või lauaserva.
10. Enne mikseri puhastamist, eemaldage lapik segaja, metallvispel või
taignesegamise konks seadme küljest.

Mikseri turvalisus

Elektrinõuded
Volt: 220-240 A.C.
Hertz: 50/60 Hz

English

tähelepanu: Mikseri võimsus on
kirjutatud seeriamärgile mis asetseb
Teie mikseri põhja all.

Elektriśoki oht!
Ühendada maandatud
pistikupesaga.
Ärge kasutage adapterit

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui
voolujuhe on liiga lühike, laske
kvalifitseeritud elektrikul paigaldada
pistikupesa seadmele lähemale.
Voolutarbimine on määratud, kasutades
seadet täiel võimsusel. Teistel juhtudel võib
seade tarbida oluliselt vähem voolu.

Ärge kasutage pikendusjuhet.
Antud juhendite mittejärgimine võib
lõppeda tulekahju, eletriśoki või
surmaga.

See seade on tähistatud Euroopa Liidu
direktiiviga number 2002/96/EC Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Kindlustades, et seade on korraktselt läinud
jäätmekäitlusesse, aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskonnale ja inimeste
tervisele, mis võivad johtuda seadme ebaõigest
hävitamisest.
See sümbol
tootel või
saatedokumentidel tähendab, et antud
seadet ei tohiks käsitleda kui tavalist
olmeprügi.See tuleks hävitamiseks jätta
vastavasse eletrilisi ja elektrooniliste
seadmete kogumispunkti.
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Seadme hävitamine tuleb läbi viia vastavalt
kohalikule jäätmekäitluse
keskonnaregulatsioonidele.
Täiendava informatsiooni saamiseks antud
masina kasutamise, parandamise ning
taaskasutuse kohta, palun võtta ühendust
toote ametliku maaletooja või esindajaga.

Mikseri osad
Lisaseadmete kinnitusauk
(vaata lisatarvikute osa)

English

Mikseri pea

Kiiruse valiku
hoob

Kinnituskruvi

Vispli kõrguse
reguleerimise kruvi

Kausi tõstehoob
(ei ole pildil näha)
Visplipesa

Kausi tugi

Kinnituspulk
6,9L roostevaba
terasest kauss

Kausi käepide (võib erineda
vastavalt mudelile)

Lapik segaja

taignakonks

vispel
Kausi pritsmekaitse, kallamiskrae
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Mikseri ettevalmistamine
Mikseri kokkupanemine

English

Kausi kinnitamine
Lülitage kiirusevaliku hoob “0” (OFF) peale.
Eemaldage mikser vooluvõrgust. Keerake kausi
tõstemehhanism alumisse asendisse.
Sobitage kausi toetused kinnituspulkadele ja vajutage
kausi tagaosa alla kuni see kinnitub vedrukinnituse
abil. (sk. 1)
OLULINE: Kui kauss ei ole turvaliselt kinnitunud, on see kasutamise ajal
ebastabiilne.

Kausi tõstmine tööasendisse

sk. 1

vedrukinnitus
kinnituspulk

sk. 2

Keerake kausi tõstehooba vastupäeva, otse üles asendisse (sk. 2) Kauss peab
alati olema tõstetud kui mikserit kasutatakse.

Kausi eemaldamine
Lülitage kiirusevaliku hoob“0” (OFF) peale. Eemaldage mikser
vooluvõrgust. Keerake kauss alumisse asendisse. Haarake
kausi käepidemast ja tõstke seda ülesse – kauss vabaneb vedrukinnituse tagant.

Lameda segaja, vispli või
taignakonksu kinnitamine.

sk. 3

Lülitage kiirusevaliku hoob “0” (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust.
Keerake kauss alumisse asendisse. Asetage segaja
visplipesa sisse ja vajutage ülespoole. Keerake segajat
paremale, lukustades see visplipesas oleva kinnituspulga
taha.
(sk..3)

kinnituspulk

Lameda segaja, vispli või
taignakonksu eemaldamine.
Lülitage kiirusevaliku hoob “0” (OFF) peale. Eemaldage mikser vooluvõrgust.
Keerake kauss alumisse asendisse. Vajutage segajat
ülespoole ja keerake see vasakule. Tõmmake segaja visplipesast
välja.

Sk.. 4

Kallamiskrae paigaldamine
Lülitage kiirusevaliku hoob “0” (OFF) peale. Eemaldage mikser
vooluvõrgust. Kinnitage segaja ja kauss. Asetage kallamiskrae
mikseri eestpoolt kausile kuni see on tsentris. Kallamiskrae alumine äar peab
sobima kausiga. (ks. 4)

Kallamiskrae kasutamine
Parima tulemuse saamiseks keerake kallamiskrae asendisse kus
mikseri pea varjab kallamiskrae U-kujulise augu. Kallamisrenn
peaks jääma paremale poole lisaseadmete kinnitusaugust kui olete näoga
mikseri poole. Kallake toidu koostisosad kaussi läbi kallamisrenni.
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kallamisrenn

Mikseri ettevalmistamine
Segaja ja kausi vahelise kliirensi reguleerimine

1.
2.
3.
4.
5.

English

Your Teie mikser on tehases reguleeritud selliselt, et lapik segaja on vaid natuke kõrgemal
kausi põhjast. Kui mingil põhjusel peaks lame vahustaja kausi põhja puutuma, saate seda
hõlpsasti reguleerida.
Lülitage kiirusevaliku hoob speed “0” (oFF) peale.
Eemaldage mikser vooluvõrgust.
Keerake kauss alumisse asendisse.
Keerake reguleerimiskruvi natuke vastupäeva (vasakule), et
Segajat kausis tõsta ja päripäeva (paremale), et seda allapoole lasta.
Reguleerige see nii, et lame segaja on vaid natuke kausi põhjast ülalpool.
Ülereguleerimine võib kaasa tuua selle, et kauss ei lukustu tööasendisse.

Tähelepanu: Kui segaja on õigesti
reguleeritud, ei puuduta see kausi põhja
ega külgi. Kui segaja käib vastu kaussi
võib see segaja pinda kahjustada ja selle
rikkuda.
Kui on vajalik kausi külgede kraapimine,
tuleb mikser peatada, et vältida seadme
vigastamist.
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Mikseri kasutamine

English

Kiiruste kasutamise juhend - 10 kiirusega mi kser
Kõikidel kiirustel on “pehme stardi”
funktsioon – mikser alustab madalama
kiirusega, vältimaks koostisosade välja
pritsimist ja “jahupilve”. Seejärel vahetab
mikser kiiruse vastavalt valitud kiirusele.
kiirus kasutatakse

segaja

kirjeldus

1

segamine

Aeglane segamine,kokku segamine,
purustamine, kõikide segamisete
alustamine. K a s u t a g e
lisamaks jahu/ kuivaineid
võileja lisamaks
vedelikke kuivainetele.

2

aeglane
segamine,
sõtkumine

Aeglane segamine, purustamine,
kiirem segamine.Pärmitaigna ja tugeva
taigna sõtkumine. Kartulite ja muude
aedviljade purustamine.
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Kloppimine,
segamin
e

Pooltugeva taigna segamiseks n.n.
küpsisetaigen.Suhkru ja margariini
segamiseks, suhkru munavalgetele
lisamiseks.

6

kloppimine,
kreemitamine
vahustamine

Keskmine-kiire kloppimine
(kreemitamine), vahustamine.
Koogitaigna jne lõpetamine.

8-10

Kiire
kloppimine,
Vahustamine

Vahukoor, munavalged. Väikese
koguse koore, munavalgete
vahustamiseks või kartulipudru
viimaseks kloppimiseks.

Tähelepanu:Kasutage 2
kiirust pärmitaignale. Muu kiiruse
kasutamine võib mikseri rikkuda.
Spiraalne taignakonks sõtkub
suurema osa tainasteist 4 minutiga.

Mahutavus:
6,9L kauss
jahu
leib
küpsised
kartulipuder
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2 - 2,2 kg
7 - 8 leivale 500g
160 tk
3,6 kg

Lisatarvikud
KitchenAidTM valikulised lisaseadmed in valmistatud kestma. Lisatarvikute kinnitusauk
mikseril on kandiline, et välistada libisemist jõu ülekandel lisatarvikule.
Kinnitus on kitseneva kujuga, tagamaks tugevat kinnitust ka
p ä r a s t p i k a j a l i s t k a s u t u s t . KitchenAidTM Lisatarvikud ei vaja töötamiseks
mikserist eraldi voolu.
Lisatarviku* kinnituspolt
Kinnitusaugu katteplaat
kinnitusauk
kinnituskruvi
sälk
Lisatarviku* korpus
* va l ik u l ine , e i o le m ik s r i o s a

Puhastamine ja hooldus
Kauss, lapik segaja, vispel ja taignakonks on
nõudepesumasinas pestavad või puhastage
need sooja vee ja puhastusainega, koputage
põhjalikult ja kuivatage. Ärge hoidke
tarvikuid visplipesas.

ELEKTRIŚOKI OHT!
ENNE PUHASTAMIST,

EEMALDAGE

VOOLUVÕRGUST!
Puhastge mikser niiske lapiga,
ärge kastke mikserit vette.
Puhastage pidevalt visplipesa,
vältimaks mustuse kogunemist.

Klienditeenindus
Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

English

Üldine info

