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ALUSEGA MIKSERI 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 teile või teid ümbritsevatele 

isikutele surmavaks või ohtlikuks osutuda võivad. 
 Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusala-ne 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 teid varitseda 
võib, 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 vältimiseks ärge asetage alusega mikserit vette ega 
muusse vedelikku. 

3. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, 
kui seadet ei kasutata, enne seadme osade 
paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme 
puhastamist. 

4. Alla 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest 
väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või 
kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad 
seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud 
juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad 
sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid 
teha ainult järelevalve all. 
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ALUSEGA MIKSERI OHUTUS 

5. Isikud, kellel on tavapärasest piiratumad füüsilised,
aistingulised või vaimsed võimed (sh lapsed) või
kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused,
tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui
neile on antud juhised seadme ohutuks
kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid
ohtusid.

6. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle
toitejuhe lastele kättesaamatult.

7. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
Isikuvigastuste ja/või seadme kahjustamise vältimiseks
hoidke käed, juuksed, rõivad, pannilabidad ja muud
söögiriistad töötavast seadmest eemal.

8. Ärge kasutage ühtegi seadet, mille toitejuhe või pistik
on kahjustada saanud, millel on esinenud tõrkeid või
mis on mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage
seade ülevaatamiseks, remondiks või seadistamiseks
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

9. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõte, mille
tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei müü, võib
tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.

10. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

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

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

13. Enne pesemist võtke lame klopits, traatvispel või
spiraalikujuline tainakonks alusega mikseri küljest ära.

14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades
nagu:

- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade
kööginurgad,

- maaeluasutused,

- hotellid, motellid jm majutusasutused,

- külalistemajad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



ALUSEGA MIKSERI OHUTUS 

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE 

Pinge: 220–240 V 

Sagedus: 50-60 Hz 

Võimsus: 250 W 

MÄRKUS: seadme nimivõimsus on trükitud 
selle andmeplaadile. 

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe 
ei ole piisavalt pikk, laske kvalifitseeritud 
elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa 
seadmele lähemale 
paigaldada.Maksimumvõimsus põhineb 
kõige suurema koormusega töötaval tarvikul. 
Teised tarvikud ei pruugi nii võimsalt 
töötada. 

   

   

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/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmed) 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. 
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HOIATUS! 

Elektrilöögi oht 
Ühendage toitejuhtme pistik 

kaitsemaandatud pistikupessa. 
Ärge eemaldage ümarat haru. 

Ärge kasutage adapterit. 
Ärge kasutage pikendusjuhet. 

Nende juhiste eiramine võib olla 
eluohtlik või põhjustada 

tulekahju või elektrilöögi. 
Elektrilöögi oht 



ALUSEGA MIKSERI 
KASUTAMINE 

ÕIGE TARVIKU VALIMINE
TARVIK KASUTAMIN

E
KIRJELDUS 

LAME KLOPITS 
PAINDUVA SERVAGA 
KLOPITS* 

Norma
alsed ja 
paksud 
segud 

Koogid, glasuurid, kommide valmistamise 
segu, küpsised, pirukatainas, pikkpoiss, 
kartulipüree 

TRAATVISPEL Segud, 
millesse on 
vaja lisada 
õhku 

Munad, munavalged, koor, 
keeduglasuurid, keeksid, majonees, 
mõne kommi valmistamise segu 

TAINAKONKS Pärmitaina 
segamine ja 
sõtkumine 

Leivad, saiakesed, pitsatainas, kuklid 

|  ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 
*Müüakse eraldi



ALUSEGA MIKSERI 
KASUTAMINE 

KIIRUSE TABEL 

 

 
 

 
 

Kõikidel kiirustel on pehmelt käivitumise funktsioon, mis käivitab seadme 
automaatselt väiksemal kiirusel. See aitab vältida koostisainete väljapritsimist. 
Kiirust suurendatakse kiiresti valitud väärtusele, et tagada parimad võimalikud 
tulemused. 

MÄRKUS: kui on vaja seadistada täpsem kiirus, saab kiiruse reguleerimisnupu 
keerata tabelis toodud kiiruste vahele, et saavutada kiirus 1, 3, 5, 7 ja 9. Pärmitaina 
valmistamisel ei tohi valida suuremat kiirust kui 2, sest vastasel juhul võite seadet 
kahjustada. 

 

KIIRUS TARVIK TEGEVUS KIRJELDUS 

½ 
 

 

 

SEGAMINE Mis tahes koostisainete segamiseks, 
aeglaseks segamiseks, koostisainete 
ühendamiseks ja püreestamiseks. 
Jahu ja kuivainete lisamiseks tainasse 
ning vedeliku lisamiseks kuivadele 
koostisainetele. 
Ärge kasutage pärmitaina segamiseks 
või sõtkumiseks kiirust 1. 

1 

2 
 

 

 
 

AEGLANE 
SEGAMINE 

Aeglaseks segamiseks, püreestamiseks, 
kiiremaks segamiseks. Pärmitaina, 
tiheda taina ja kommide valmistamise 
segu segamiseks ja sõtkumiseks; 
kartulipüree jms köögiviljade segamise 
alustamiseks; tükkide kujul rasvaine 
lisamiseks jahule; vedela või pritsiva 
taina segamiseks. 

4 
 

 

 

SEGAMI
NE, 
KLOPPI
MINE 

Poolpaksu taina (nagu 
küpsisetainas) segamiseks. Suhkru 
ja rasvaine ühendamiseks, suhkru 
lisamiseks munavalgetele besee 
valmistamiseks. Keskmine kiirus 
koogisegudele. 

6 
 

 

KLOPPIMINE, 
KOORE 
VAHUSTAMINE 

Keskmise kiirusega kloppimiseks 
(koore vahustamiseks) või 
vahustamiseks. Koogi-, sõõriku- ja 
muu taina kloppimiseks segamise 
lõpus. Suur kiirus koogisegudele. 

8 
 

 

KIIRE 
KLOPPIMINE, 
VAHUSTAMINE 

Koore, munavalgete ja 
keeduglasuuride vahustamiseks. 

10 
 

 
 

KIIRE 
VAHUSTAMINE 

Väiksema koguse koore või 
munavalgete vahustamiseks; 
kartulipüree lõplikuks 
vahustamiseks. 

MÄRKUS: kiiruse reguleerimise hoova hõlpsaks liigutamiseks tõstke seda aeglaselt ülespoole, 
liigutades hooba üle seadistuste ükskõik kummas suunas. 
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ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 
 

ALUSEGA MIKSERI TÖÖVALMIS SEADMINE 
 

MÄRKUS: kiiruse reguleerimise hoova 
hõlpsaks liigutamiseks tõstke seda aeglaselt 
ülespoole, liigutades hooba üle seadistuste 
ükskõik kummas suunas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kontrollige, et alusega mikseri 
pistik oleks seinapistikupesast 
välja tõmmatud ja et kiiruse 
reguleerimisnupp oleks keeratud 
asendisse "0". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 pange 
anuma selle kinnitusplaadile ja 
keerake anumat ettevaatlikult 
päripäeva, et see oma kohale 
lukustada. 

 

õ Lükake 
lukustushoob avatud asendisse ja 
tõstke mootoriosa üles. Lükake 
ülestõstetud lukustushoob suletud 
asendisse, et mootoriosa üleval püsiks. 

 

Lükake tarvik klopitsa veovõlli ja suruge 
seda nii kaugele üles kui võimalik. 
Keerake tarvikut vastupäeva, et 
kinnitada see konksuga üle võllil asuva 
varda. 



ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 

Lükake lukustushoob avatud 
asendisse ja suunake mootoriosa 
allapoole. Kontrollige, et mootoriosa 
oleks täielikult all ja lükake seejärel 
lukustushoob suletud asendisse. Enne 
segamist katsetage lukusolekut, 
proovides mootoriosa ülespoole tõsta. 

OLULINE! Alusega mikser on tarnides juba nii reguleeritud, et lame klopits puutub ainult 
veidi vastu anuma põhja. Kui lame klopits peaks mingil põhjusel puutuma vastu anuma 
põhja või olema sellest liiga kaugel, saate seda hõlpsalt reguleerida. 

MÄRKUS: õigesti reguleeritud lame klopits ei puutu vastu anuma põhja ega 
külgi. Kui lame klopits või traatvispel läheb vastu anuma põhja, võib klopitsalt 
kate maha kuluda või vispli traadid võivad ära kuluda.  

*Müüakse eraldi
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Kallutage 

mootoriosa tahapoole ning keerake seejärel 

kruvi veidi vastupäeva (vasakule), et klopits 

ülespoole tõsta, või päripäeva (paremale), et 

klopits allapoole lasta. Reguleerige klopitsat nii, 

et see puutub ainult veidi vastu anuma põhja. 

Kui reguleerite kruvi liiga palju, ei pruugi anuma 
lukustushoob oma kohale lukustuda. 

Lükake valamise kaitsekate* alusega 
mikseri esiküljelt üle anuma, kuni kate* 
on keskel. Valamise kaitsekatte* 
alumine serv läheb anuma sisse. 
Näoga mikseri poole olles jääb 
valamistoru tarvikujaoturist paremale. 
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ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 
 

ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 

MÄRKUS: alusega mikser võib kasutamise ajal soojaks minna. Suure koormuse ja 
pikemaajalise kasutamise korral võib seadme ülaosa kuumaks minna. See on 
tavapärane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÄRKUS: kiiruse reguleerimise hoova 
hõlpsaks liigutamiseks tõstke seda aeglaselt 
ülespoole, liigutades hooba üle seadistuste 
kummaski suunas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|  ALUSEGA MIKSEIR KASUTAMINE 

HOIATUS! 
Vigastuseoht 

Enne klopitsate puudutamist 
tõmmake mikseri pisik 

seinapistikupesast välja. 
Selle hoiatuse eiramine võib kaasa 
tuua murtud luud, sisselõiked või 

muljumishaavad. 
 

 

HOIATUS! 
 
 
 
 
 

 
   

 

  
 

     

 

     
 

    

 
      

 

   
 

    

 

 
Ühendage alusega mikseri toitejuhtme pistik 
kolmeharulisse kaitsemaandatud 
seinapistikupessa. Seadistage kiiruse 
reguleerimise hoob mikseri kasutamise ajaks 
alati kõige väiksemale kiirusele ning 
suurendage seejärel kiirust järk-järgult, et 
vältida koostisainete pritsimist. Parimat 
võimalikku kiirust oma retsepti jaoks vt 
"Kiiruse reguleerimise tabel". 

Ärge kaapige anumat seadme töö 
ajal. Anum ja klopitsad on disainitud 
nii, et need segavad koostisained 
ilma pideva kaapimise vajaduseta. 
Tavaliselt piisab ühest või kahest 
korrast kaapimisest. 

Elektrilöögi oht 
Ühendage toitejuhtme pistik 

kaitsemaandatud pistikupessa. 
Ärge eemaldage ümarat haru. 

Ärge kasutage adapterit. 
Ärge kasutage pikendusjuhet. 
Nende juhiste eiramine võib 
olla eluohtlik või põhjustada 

tulekahju või elektrilöögi. 

 



ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 

MÄRKUS: valamise kaitsekatet* 
saab kasutada koostisainete 
anumast väljapritsimise vältimiseks 
ning selle kaudu saab koostisaineid 
ka hõlpsalt segamise ajal lisada. 

ALUSEGA MIKSERI LAHTIVÕTMINE OSADEKS 

*Müüakse eraldi
ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE  | 

(

Tõstke valamise kaitsekatte* esikülg 
anuma servast eemale ja tõmmake 
kate alusega mikseri küljest ära. 

Valage koostisained 
valamistoru kaudu anumasse. 

õ Kontrollige, et 
mikseri pistik oleks seinapistikupesast välja 
tõmmatud ja kiiruse reguleerimisnupp oleks 
keeratus asendisse "0". Seejärel lükake 
lukustushoob avatud asendisse ja tõstke 
mootoriosa ülespoole. Lükake ülestõstetud 
lukustushoob suletud asendisse, et 
mootoriosa üleval püsiks. 



ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 

LISATARVIKUD 

KitchenAid pakub laias valikus lisatarvikuid nagu spiraalikujuline lõikur, pastalõikurid või 
toiduriivid, mille saab kinnitada alusega mikseri tarvikuvõlli külge, nagu siin näidatud. 

|  ALUSEGA MIKSERI KASUTAMINE 

ä õ Keerake 
anumat 
ettevaatlikult vastupäeva, et see 
anuma kinnitusplaadi küljest lahti 
lukustada.

 Keerake tarvikunuppu 

Tarviku äravõtmine: keerake kiiruse 
reguleerimisnupp asendisse "0", tõmmake 
alusega mikseri pistik seinapistikupesast välja 
ja kallutage mootoriosa tahapoole. Seejärel 
suruge tarvikut nii kaugele üles kui võimalik, 
seejärel keerake tarvikut päripäeva ja 

tõmmake see klopitsa võllist eemale. 

 vastupäeva, et tarvik tarvikujaoturi 
küljest ära võtta. 

Kontrollige, et alusega mikseri pistik oleks 
seinapistikupesast välja tõmmatud ja et 
kiiruse reguleerimisnupp oleks keeratud 
asendisse "0". 
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Sisestage tarvik 

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE 

ALUSEGA MIKSERI PUHASTAMINE 

OLULINE! Ärge peske traatvisplit nõudepesumasinas. Ärge pange alusega mikserit 
vette ega muusse vedelikku. Neid osi tuleb pesta käsitsi. 

*Müüakse eraldi

Keerake tarviku nuppu päripäeva, 
kuni tarvik on täielikult alusega 
mikseri külge kinnitatud. Täpsemaid 
juhiseid tarviku kasutamise kohta vt 
tarviku kasutusjuhendist. 

Sisestage tarvik 

tarvikujaoturisse, veendudes, et tarviku 
veovõll läheb kandilisse tarvikujaoturi 
pessa. Mõnikord võib osutuda 
vajalikuks tarvikut edasi-tagasi keerata. 
Kui tarvik on õiges asendis, läheb 
selle varras jaoturi servas asuvasse 
sälku. 

 Lülitage alusega mikser välja ja 
tõmmake selle pistik 
seinapistikupesast välja. Pühkige 
mikseri korpust pehme, niiske lapiga. 
Ärge kasutage puhastusvahendeid. 
Pühkige klopitsa võlli sageli, et 
eemaldada sellele kogunenud 
jäägid. Ärge asetage vette. 

Anumat, lamedat klopitsat, painduva 
servaga klopitsat ja valamise 
kaitsekatet* tohib pesta 
nõudepesumasinas (ainult ülemisel 
restil). Võite neid puhastada ka sooja 
veega ja loputada enne kuivatamist 
hoolikalt. Ärge hoidke klopitsaid 
võllile paigaldatuna. 



HOOLDUSTÖÖD JA 
PUHASTAMINE
 

Traatvisplit ei tohi pesta 
nõudepesumasinas. Puhastage seda 
hoolikalt sooja veega ja loputage enne 
kuivatamist põhjalikult. Ärge hoidke 
traatvisplit võllile paigaldatuna. 

VEAOTSING 

Elektrilöögi oht 

Ühendage toitejuhtme pistik 

kaitsemaandatud pistikupessa. 

Ärge eemaldage ümarat haru. 

Ärge kasutage adapterit. 

Ärge kasutage pikendusjuhet. 

Nende juhiste eiramine võib 
olla eluohtlik või põhjustada 

tulekahju või elektrilöögi. 

Kui alusega mikseri  töös esineb 
tõrkeid või see ei tööta, kontrollige 
järgnevat. 

1. Alusega mikser võib kasutamise
ajal soojaks minna. Seadme
kasutamisel suurel koormusel ja
pikema aja jooksul võib selle
ülaosa kuumaks minna, nii et
seda ei ole mugav katsuda.
See on tavapärane.

2. Alusega mikserist tuleb eriti esimesel
kasutuskorral kirbet lõhna. See on
elektrimootoriga seadmetele
tavapärane.

3. Kui lame klopits puutub vastu anumat,
pange mikser seisma. Vt "Alusega
mikseri töövalmis seadmine" ja
reguleerige mikserit vastavalt.

4. Kontrollige, kas alusega mikseri pistik on
ühendatud seinapistikupessa.

5. Kontrollige, kas seinapistikupesa
vooluringi kaitse on töökorras.
Kui teil on automaatkaitsekapp,
veenduge, et vooluahel on suletud.

6. Lülitage mikser
10-15 sekundiks välja ja uuesti
sisse. Kui mikser ikka tööle ei
hakka, laske sel enne uuesti sisse
lülitamist 30 minutit jahtuda.

Kui probleemi ei ole võimalik 
lahendada, vt selle kasutusjuhendi 
osa “Garantii ja teenindus”. Ärge 
tagastage seadet jaemüüjale. Tema ei 
paku teenindustöid. 



KITCHENAIDI ALUSEGA MIKSERI GARANTII 

Garantii kestus Garantii hõlmab Garantii ei hõlma 

Euroopa, Lähis-Ida 
ja Aafrika: 
5KSM3311 
Täielik garantii 
viis aastat alates 
ostukuupäevast. 

Varuosad ja remont 
materjali- või 
tootmisvigadest 
tulenevate defektide 
kõrvaldamiseks.  
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
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
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