
KitchenAid	mikseri	lisatarvikute	komplekt	
5KSMFPPC	

Mikseri	lisatarvikute	komplekti	5KSMFPPC	kuulub	hakklihamasin	(5FGA),	
köögivilja	ja	marjade	püreestaja	(5FVSP)	ja	viilutaja/riiv	(5KSMVSA)	



Olulised	ohutusnõuded	

Elektrooniliste	seadmete	kasutamisel	tuleb	alati	järgida	ohutusnõudeid	
ning	allpool	välja	toodud	ettevaatusabinõusid.	

1. Lugege	läbi	kõik	juhendid.
2. Elektrishoki	vältimiseks	ei	tohi	seadet,pikendusjuhet	ja	pistikut	vette
või	muudesse vedelikesse	kasta.
3. Seade	ei	ole	mõeldud	kasutamiseks	ilma	järelvalveta	väikestele	lastele
või	nõrga tervisega	inimestele.
4. Enne	pesemist	ning	ajaks,mil	masinat	ei	kasutata,tõmmake	juhe
seinakontaktist	välja.
5. Vältida	seadme	liikuvaid	osi.Hoida	näpud	avausest	eemal.
6. Seadet	ei	tohi	kasutada	juhul,kui	on	põhjust	arvata,et	see	on
rikkis,kahjustatud	või	kui masina	juhe	ning	pistik	on	mingil	moel	kahjustada
saanud.Antud	juhul	viige	masin koheselt	ülevaatamiseks	ning
parandamiseks	ametlikku	teeninduskeskusesse.
7. Tootja	poolt	mittesoovitatavate	lisade	kasutamine	võib	lõppeda
tulekahju,elektrishoki või	muu	vigastusega.
8. Õuetingimustes	mitte	kasutada.
9. Jälgige	,et	juhe	ei	ripuks	üle	lauaääre	või	leti.
10. Ärge	kunagi	lükake	toitu	avausse	kätega.Alati	kasutage	selleks
toidutõukurit.
11. Terad	on	väga	teravad.Käsitseda	ettevaatlikult.
12. See	toode	on	mõeldud	kasutamiseks	ainult	koduses	majapidamises



Hakklihamasin	(	5FGA)	

		Seadme	kasutamine	

a) Lõigake	toit	väiksemateks	ribadeks
b) Seadistage	mikser	kiirusele	number	4	ja	söötke	tooraine	seadmesse,	kasutades

seadmega	kaasas	olevat	tõukurit.
c) Suuremate	aukudega	plaatsõela	kasutage	toore	või	küpsetatud	liha,	tugevate
aedviljade,	kuivatatud	puuviljade	ja	juustu	hakkimiseks.
d) Väiksemate	aukudega	plaatsõela	kasutage	toore	ja	küpsetatud	liha,	määrete	ja
leivapuru	jaoks.

Hakkliha:	
Soovitav	on	loomaliha	hakkida	kaks	korda.	Soovitame	hakkida	külma	või	osaliselt	
jäätunud	liha.	Rasvast	liha	hakkige	üks	kord.	

Leivapuru:	
Kasutage	kas	täielikult	ahjukuiva	leiba	või	värsket	leiba.	Poolkuiv	leib	võib	hakkija	
ummistada.	
Väga	kõva,	vintsket	toitu	ei	ole	soovitav	hakkida.	Kodus	küpsetatud	leib	tuleks	hakkida	
värskelt	ning	seejärel	kuivatada.	

Kui	hakkija	kinnitusrõngas	ei	avane	käsitsi	keeramisel,	kasutage	selleks	kaasas	olevat	
suruja/tõukuri	käepidemes	olevat	rõngast	võtmena.	Vältimaks	seadme	vigatusi,	ärge	
kasutage	seda	kinnitusrõnga	kinnitamiseks.	

Puhastamine:	
• Nõudepesumasinas	on	pestavad:	Tiguvõll,	kinnitusrõngas	ja	tooaine	suruja/tõukur.
• Seadme	kere,	plaatsõelad	ja	lõikenuga	palume	pesta	käsitsi.

Hakkimismasin	(5FGA)	/	Püreestaja	(5FVSP)	

Seadme	kinnitamine	

a) seiska	mikser
b) tõmba	mikser	seinakontaktist	välja
c) keera	lahti	mikseri	ninaosas	olev,	lisaseadmete	kinnitusauku	sulgev	kruvi	(keerake

kruvi	vastupäeva	ja	eemaldage	kate)
d) sisestage	seade	lisaseadmete	kinnitusauku	(vajalusel	liigutage	seadet,	et	see	sobiks

kinnitusauguga.
e) Sulgege	kinnituskruvi	(keerake	päripäeva)



5FGA Komplekti	kuulub:	

Hakklihamasina 
korpus

Tooraine suruja/tõukur ja 
kinnitusrõnga "mutrivõti"

Tiguvõll

Lõikenuga

Peenike 
plaatsõel

Jäme 
plaatsõel

Kinnitusrõngas

Hakklihamasina 5FGA kokkupanemine

1 Paigaldage tiguvõll hakklihamasina korpusesse 2 Asetage lõikenuga võlli otsa nii, et võlliots istuks
ilusasti lõikenoa kantpesa sisse. 

3
Paigaldage valitud plaatsõel nii, et sõela 
fiksaatorkõrvad istuksid ilusasti hakklihamasina 
kere pesadesse. 

4 Paigaldage kinnitusrõngas. Jälgige, et plaatsõela
fiksaatorkõrvad ei nihkuks paigast. 

TÄHELEPANU: Kinnitusrõnga "mutrivõtit" 
kasutatakse ainult rõnga eemaldamiseks. 



Püreestaja	(	5FVSP)	

Püreestaja	kasutamiseks	on	vajalik	hakklihamasina	(5FGA)	olemasolu.	Püreestaja	detailid	kinnitatakse	
hakklihamasina	kere	külge.			

Komplekti	kuulub:	
Püreestaja	koonussõel,	tiguvõll,	vedruga	tiguvõlli	veoadapter,	pritsmekaitse/püree	suunaja	ja	selle	kaas.	

Seadme	kasutamine	
a) Püreestamisel	eemalda	tugevad	tükid	nagu	paks	puuviljanahk,	koor,	kestad,	varred, kivid	jne.	Tugevad	viljad	

keeda	enne	püreestamist.
b) Seadistage	mikser	kiirusele	number	4	ja	söötke	tooraine	seadmesse,	kasutades hakklihamasinaga	(5FGA)	

kaasas	olevat	tõukurit.
c) Kasutamisel	paigaldage	üks	anum	pritsmekaitse/püree	suunaja	alla	ja	teine	anum seadme	otsa	alla	kus	seadme	

töötamisel	väljuvad	tooraine	jäägid.	
Vältimaks	kahjustusi	seadmele,	soovitame	vältida	suuremate	kividega	marju	ja	viinamarju.	

Puhastamine:	
• Nõudepesumasinas	on	pestavad:	Püreestaja	koonussõel,	tiguvõll, pritsmekaitse/püree	suunaja	ja	selle	kaas.
• Vedruga	tiguvõlli	veoadapterit	palume	pesta	käsitsi.	

1 Ühenda veovõlli vedruga ots tiguvõlliga. 2 Paigalda veovõll ja tigu hakklihamasina 
      korpusesse.

3
Paigalda koonussõel nii, et koonuse 
fiksaatorkõrvad istuksid ilusasti 
hakklihamasina korpuse pesadesse.  

4
Paigaldage kinnitusrõngas. Jälgige, 
et plaatsõela fiksaatorkõrvad ei nihkuks 
paigast.  

5 Paigaldage hakklihamasina kinnitusrõnga 
      serva taha püreestaja korpus.

6 Paigaldage püreestaja korpusele 
       pritsmekaitse.



 Jäme riiv (6mm)Keskmise jämedusega riiv (4mm) Viilutaja (3 mm) 

Trummlite sisestamisavaFiksaatornupp 

Tooraine sisestamisava 

Väike suruja Suur suruja 

Lisaseadme komplekti kuulub

Viilutaja/riiv	(5KSMVSA)	



Lisaseadme	5KSMVSA kinnitamine	

2
Kinnitage valitud trummel seadme 
keresse ja lukustage trummel 
seadme küljel oleva fiksaatornupuga.

1  Aseta mikseri kiiruse nupp 
 asendisse „0“(OFF)
 Tõmba mikser seinakontaktist välja.

4
Sisestage seade lisaseadmete 
kinnitusauku,liigutades vajadusel seadet,
et see sobiks kinnitusauguga.

5
Kinnitage kinnitus nupp,keerates seda 
päripäeva kuni see on täielikult kinnitunud.

3
Keera lahti mikseri ninaosas olev lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi,keerake 
kruvi vastupäeva ja eemaldage kate.



Köögivilja	viilutaja/ riivide	kasutamine	
Trummel	mille	te	valite,	peab	vastama	vastavale	toidule	mida	te	soovite	
viilutada,hakkida	või	riivida.
Siin on mõned nõuanded: 
Keskmise jämedusega riiv (4mm) -toored	juurviljad	toorelt	
kasutamiseks;mandlid	ja	pähklid	küpsetamiseks,puuviljad,pehmed	juustud	
Jäme riiv (6mm) -toored	juurviljad	suppidele,puuviljad	
küpsetistele,mandlid	,pähklid,shokolaad	katteks,juust.	
Viilutaja (3 mm) -kartulid,sibul,juurviljad,puuviljad	
Köögivilja trummelviilutajale (5KSMVSA) on võimalik juurde osta	lisa trumlid 
(5KSMEMVSC)	

Köögivilja trummelviilutaja/riivija	puhastamine	
Kõik	osad	ei	ole	nõudepesumasinas	pestavad. 
Trummelviilutaja ja -riivid. Pese	trumlid	sooja	vee	ja	pehme	puhastusainega. 
Loputa	ja	kuivata	pehme	rätikuga.	Võib pesta nõudepesumasinas. 

Trummelviilutaja korpus. Pese korpus sooja vee ja pehme pesuainega. Loputa ja 
kuivata pehme rätikuga. Ei või pesta nõudepesumasinas.

Maaletooja ja järelteenindus: 
Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415 
Tel.+372 555 09 561

www.kitchen.ee
info@kitchen.ee

facebook: KitchenAid Eesti
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