
 



 

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID 
SEADME OSAD JA TARVIKUD 
 

Kiiruse valikuketas 
 

 
Ühe puudutusega 
aktiveeritav toitenupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 ml anum koos kaanega 
Mootoriosa 
 
 
 

1,5 m toitejuhe 
 
 
 
 

20 cm pööratav-
fikseeritav 

roostevabast terasest 
segamisvars 

33 cm segamisvars* 
 
 

 
S-kujulised lõiketerad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-kujulised lõiketerad* 
 
 

 
 
Anuma kaitseseadis* Lõiketerade kaitseseadis* 

*Ei ole kõikidel mudelitel 



SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID 
SEADME FUNKTSIOONID
Kiiruse reguleerimise ketas 
Võimaldab hõlpsalt kiirust reguleerida. 
Ühe puudutusega aktiveeritav toitenupp 
Seadme käivitamiseks tuleb vajutada 
toitenuppu ja seda kasutamise ajal all hoida. 
Kasutamise lõpetamiseks laske toitenupp lahti. 
Mootoriosa 
Mugav, mittelibisev pealispind. 
Võimas alalisvoolumootor (ei ole pildil 
näha) 
Suure jõudlusega, vaikne, pika tööeaga. 
1,5 m toitejuhe 
Piisavalt pikk toitejuhe võimaldab seadet 

kasutada tööpinnal mis tahes kohas. 
Toitejuhet on lihtne hoiule panna. Mugavaks 
hoiustamiseks on toitejuhtmel silikoonist riba. 
Pööratav-fikseeritav roostevabast terasest 
segamisvars 
Segamisvarre mootoriosale kinnitamiseks 
pöörake vart, kuni see oma kohale lukustub. 
Terav roostevabast terasest lõiketera on 
kaetud ja nii ei teki selle kasutamise ajal 
pritsmeid. 
Segamisanum 
700 ml BPA-vaba anum koos kaanega

.

SEADME OHUTUS 

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on 
väga oluline 
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalased teated. 
Lugege ja järgige neid alati. 
See on ohutusalase hoiatuse sümbol. 

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis võivad teile või teid ümbritsevatele 
isikutele osutuda surmavaks või ohtlikuks. 
Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja sõna 
"DANGER“ (OHT!) või "WARNING“ (HOIATUS!) Need sõnad tähendavad, et 

 

kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või 
raskelt vigastada. 
 

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt 
vigastada. 

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht võib teid varitseda, 
kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse. 

 
OLULISED OHUTUSJUHISED 

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid 
ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.: 

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada 
vigastuse. 

2. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange seadme mootoriosa, 
toitejuhet ega elektripistikut vette ega muusse vedelikku. 

3. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma tavapärasest 
väiksemate füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või 
kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet 
ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või 



vastutava isiku juhendamiseta. 

4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on 
tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed 
võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või 
teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende 
ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad 
täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid 
ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. 
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. 

5. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Ärge lubage lastel 
seadet ilma järelevalveta kasutada. Soojenevate pindadega 
seadmete ja tarvikute kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. 

6. Tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja, kui 
seade jääb järelevalveta ning enne seadme kokkupanekut, 
koost lahti võtmist või puhastamist. Ärge jätke töötavat seadet 
järelevalveta. 

7. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa. 

8. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on 
kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on 
maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Tagastage 
seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see läbi 
vaadatakse, remonditakse või elektriliselt või mehaaniliselt 
kohandatakse. 

9. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja 
vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava 
väljaõppe saanud tehnik. 

10. Tarvikute, mida seadme tootja ei müü või ei soovita, 
kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või 
vigastuse. 

11. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. 

12. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda. 

13. Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu, sh vastu 
ahju. 

14. Vedeliku, eriti kuuma vedeliku, segamiseks kasutage kõrget 
anumat või segage korraga väike kogus vedelikku. Nii väldite 
vedeliku mahaloksumist. 



15. Raskete isikuvigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks 
hoidke käed ja söögiriistad seadme kasutamise ajal anumast 
eemal. Kaabitsat võib kasutada, kuid ainult siis, kui seade ei 
tööta. 

16. Lõiketerad on teravad. Vigastuste vältimiseks olge teravate 
lõiketerade käsitsemisel, anuma tühjendamisel ja seadme 
puhastamisel väga ettevaatlik. 

17. Kuuma vedeliku töötlemisel tuleb olla ettevaatlik, sest see 
võib äkilise aurujõu mõjul anumast välja pritsida. 

18. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises 
ja teistes sarnastes kohtades nagu: 
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad, 
- talumajapidamised, 
- hotellid, motellid jm majutusasutused, 
- külalistemajad. 

 

HOIDKE NEED JUHISED ALLES 
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 

 

SEADME OHUTUS 
NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

Pinge: 220–240 V  
Sagedus: 50/60 Hz  
Võimsus: 180 W 

MÄRKUS: kui pistik ei sobi seinapistikupessa, 
võtke ühendust elektrikuga. Ärge seadistage 
pistikut mingil viisil ümber.

.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE UTILISEERIMINE

Pakkematerjalidest vabanemine 
Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on 
tähistatud ümbertöödeldava materjali 

sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi 
erinevad osad kõrvaldada kasutuselt 
vastutustundlikult ja jäätmekäitlust 
reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides. 
Toote kasutuselt kõrvaldamine 
- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa 
direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja 
elektroonikaseaamdte jäätmed) (WEEE) 
sätetele. 
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt 
kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast 
kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid 

tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. 
 

- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei 
tohi visata olmeprügi hulka. Kasutuselt 
kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti. 
Kui soovite saada rohkem teavet toote 
käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise 
kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, 
olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või 
kaupluse poole, kust toote ostsite. 

  



SEADME KASUTAMINE 
SEADME TÖÖKORDA SEADMINE 

Enne seadme esimest kasutuskorda pühkige 
mootoriosa ja kinnitusadaptreid puhta niiske 
lapiga, et eemaldada mustus ja tolm. Võite 
kasutada pehmetoimelist seepi, kuid mitte 
abrasiivseid puhastusvahendeid. 
MÄRKUS: ärge pange mootoriosa ega 
adaptreid vette. 
Kuivatage pehme lapiga. Peske kõiki muid 
tarvikuid ja lisaseadmeid käsitsi või 
nõudepesumasinas ülemisel restil. 
Kuivatage hoolikalt. 
MÄRKUS: enne tarvikute 
paigaldamist või äravõtmist 
tõmmake seadme toitejuhtme 
pistik alati seinapistikupesast 
välja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 cm segamisvars* 
 
 
 
 

Lõiketerade kaitseseadis* 
Lihtne lõiketerale kinnitada. Kaitseb lõiketeri 
kahjustuste eest, kui seadet parajasti ei 
kasutata. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ava 
 
 
 
 
 

MÄRKUS: kontrollige, et lõiketerade 
kaitseseadis oleks paigaldatud lõiketerade 
avade vahel olevate kinnitusklambritega. 
 
Anuma kaitseseadis* 
Lihtne lõiketerale kinnitada, kaitseb seadet ja 
toidunõu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ava 

 
 
 
 
 
 

MÄRKUS: kontrollige, et anuma kaitseseadis 
oleks paigaldatud lõiketerade avade vahel 
olevate kinnitusklambritega.

SEGAMISVARRE KASUTAMINE 
 

Segamisvart saab kasutada smuutide, 
piimakokteilide, suppide, keedetud 
köögiviljade, külmutatud toodete või beebitoidu 
segamiseks.. 
 
1 VALIKULINE: 33 cm 

segamisvarre (ei ole kõikidel 
mudelitel) kasutamisel sisestage 
segamisvars lõiketerade sisse ja 
keerake seda, kuni vars klõpsuga 
lukustub. 

2 Sisestage segamisvars 
mootoriosasse ja keerake  
seda, kuni vars klõpsuga 
lukustub. 

 
 
 
 

3 Ühendage toitejuhtme 
pistik kaitsemaandatud 
seinapistikupessa.  



 

 

 

Elektrilöögi oht 
Ühendage toitejuhtme pistik 

kaitsemaandatud pistikupessa. 
Ärge eemaldage maandusharu. 

Ärge kasutage adapterit. 
Ärge kasutage pikendusjuhet. 

Nende juhiste eiramine võib olla 
eluohtlik või põhjustada tulekahju või 

elektrilöögi. 

 
4 Seadistage 
seade kiirusele 1. Kiirust 
saab reguleerida seadme 
ülaosas asuvast kiiruse 
valikukettast. 
 
 
 
 

5 Pange seade segusse. 
OLULINE! Seadme tohib 
segusse panna ainult varre 
ulatuses. Ärge pange 
seadet segusse üle 
segamisvarre liitekoha. 
Ärge pange mootoriosa 
vedelikku ega muusse 
segusse. 

 

 

6 Seadme käivita-
miseks vajutage 
toitenuppu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 Kui olete seadme 

kasutamise lõpe-
tanud, laske toite-
nupp lahti enne,  
kui seadme segust 
välja võtate. 

 
 
 
 
 

8 Tõmmake seadme 
pistik seinapistiku-
pesast välja kohe 
pärast kasutamist 
ning kindlasti enne 
tarvikute äravõtmist 
või vahetamist. 

 
 
 
 

NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS 
 

NÄPUNÄITED SEADME KASUTAMISEKS 

Purustamine ja segamine: 
pange seadme segamisvars 
nurga all toiduainetega 
täidetud segamisanumasse. 
Katke anum vaba käega. Nii 
püsib see stabiilsemalt ja 
toiduained ei pritsi anumast 
välja. Enne seadme väljavõt-
mist anumast lülitage see 
välja. Nii ei pritsi toiduained 
anumast välja. 
 

Üles tõstmine: pange seade hetkeks anuma 
põhja, seejärel hoidke seda nurga all ja tõstke 
aeglaselt mööda anuma äärt ülespoole. Nii 
tõstetakse üles ka anuma põhjas olevad  
koostisosad. Kui anuma  

põhjas ei ole enam koostisosi, 
mida üles tõsta, langetage 
seade anuma põhja tagasi ja 
korrake sama, kuni koostisosad 
on saavutanud soovitud 
konsistentsi. 
 
 
 

 

Randmeliigutus: 
 tõstke seade kergete  
ringjate randmeliigutustega 
ettevaatlikult üles ja langetage 
see uuesti koostisosadesse. 
Laske seadmel töötada 
randmeliigutuste ja seadme 
oma kaalu mõjul. 



NÄPUNÄITED SEADME KASUTAMISEKS 

• Purustamise või hakkimise hõlbustamiseks 
lõigake kõik tahked toiduained väikesteks 
tükkideks. 

• Seadmel on kaitselüliti, mis seadme 
ülekuumenemise korral välja lülitab. Kui 
seade töötamise ajal järsku seisma jääb, 
tõmmake selle toitejuhtme pistik 
seinapistikupesast välja ja laske seadmel 10 
minutit jahtuda, pärast mida see on 
automaatselt uuesti töövalmis. 

• Pritsmete vältimiseks pange seade segusse 
enne toitenupu vajutamist ja laske toitenupp 
lahti enne, kui seadme segust välja võtate. 

• Kui soovite seadet kasutada keedualal 
olevas nõus, võtke see pliidiplaadilt ära. Nii 
kaitsete seadet ülekuumenemise eest. 

• Kõige lihtsam on segada nii, et hoiate 
seadet nurga all ja liigutate seda anumas 

ettevaatlikult üles-alla. Ärge tampige segu 
seadmega. 

• Ülevoolamise vältimiseks jätke anumasse 
piisavalt ruumi, et segul oleks võimalik 
seadme kasutamise ajal kerkida. 

• Kontrollige, et seadme väga pikk toitejuhe 
oleks eemal kütteelemendist. 

• Ärge asetage seadet keedualal olevasse 
kuuma keedunõusse. 

• Lõiketerade kahjustamise vältimiseks võtke 
enne segamist või hakkimist segust välja 
kõvad esemed, nagu luuviljade kivid. 

• Ärge kasutage seadet kohviubade ega 
kõvade maitsetaimede nagu muskaatpähkel 
purustamiseks. Selliste toiduainete 
töötlemine võib seadme lõiketeri kahjustada. 

• Ärge soojendage anumat mikrolaineahjus 
ega ahjus.

.

 
 
HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE 
MOOTORIOSA PESEMINE 
 

Puhastage seadet alati enne esimest 
kasutuskorda, pärast igat kasutuskorda ja enne 
hoiulepanekut. 
1. Enne puhastamist tõmmake seadme 

toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja. 
2. Võtke kõik tarvikud seadme küljest ära. 
3. Pühkige mootoriosa ja toitejuhet 

seebivahuse lapiga ning seejärel puhta 
niiske lapiga. Kuivatage pehme lapiga. 
Võite kasutada pehmetoimelist seepi, kuid 
mitte abrasiivseid puhastusvahendeid. 

 
OLULINE TEAVE! Ärge pange mootoriosa vette 
ega muusse vedelikku.

 

TARVIKUTE JA LISASEADMETE PESEMINE 
 

1. Peske segamisvarsi1, anumat ja selle kaant, 
lõiketeri, lõiketerade kaitseseadist* ja anuma 
kaitseseadist * soojas seebivahuses vees või 
nõudepesumasina ülemisel restil. 
2. Kuivatage hoolikalt pehme lapiga.

  

                     
* Ei ole kõikidel mudelitel 



GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD 
KITCHENAIDI GARANTII 
Garantii kestus: Garantii hõlmab Garantii ei hõlma 

Euroopa, Lähis-Ida ja 
Aafrika: 5KHB1231 
Täielik garantii 2 aastat 
alates ostukuupäevast. 

Varuosad ja remont materjali- 
või tootmisvigadest tulenevate 
defektide kõrvaldamiseks. 
Kõik teenindustööd tuleb lasta 
teha KitchenAidi volitatud 
teeninduskeskuses. 

A. Toote remont juhul, kui seda on
kasutatud muuks otstarbeks 
kui ettenähtud kasutusviis 
kodumajapidamises.

B. Kahjustused, mis tulenevad
õnnetusest, seadme 
muutmisest, väär- või
kuritarvitusest või paigaldusest 
/ kasutusviisist, mis on
vastuolus kehtivate 
elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST. 

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, 
kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed. 

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn,11415
+372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
© 2017. Kõik õigused kaitstud. Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata 

muuta. 

http://www.kitchenaid.ee/



