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KÄSIMIKSERI OHUTUS

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on 
väga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud 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 ohutusalane hoiatus ja 
sõna "OHT" (WARNING) või "HOIATUS" 
(DANGER). Need sõnad tähendavad, et 

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

Juhiste eiramisel võite saada surma 

või raskelt vigasta da. 
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 peamisi ohutusnõudeid, 
kaasa arvatud järgmist. 

1. Lugege kõiki juhiseid.

2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage käsimikserit vette ega muusse vedelikku.

3. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või 
vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada 
järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki 
seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest 
ohutuseeskirjadest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.

4. Tõmmake seadme pistik vooluvõrgust, kui te seadet ei kasuta ning enne seadme

osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist.

5. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Raskete isikuvigastuste ja seadme kahjustamise 
vältimiseks hoidke käed, juuksed, rõivad, pannilabidad ja muud söögiriistad töötava seadme 

tarvikutest eemal.

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

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

8. Ärge kasutage käsimikserit välitingimustes.

9. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda.

10. Ärge laske toitekaablil puutuda vastu kuumi pindu, sh vastu ahju.

11. Võtke kõik tarvikud enne pesemist käsimikseri küljest ära.

12. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
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KÄSIMIKSERI OHUTUS

Nõuded elektrisüsteemile 

Pinge: 220-240 V 
Sagedus: 50/60 Hz 
Võimsus: 85 W 

MÄRKUS. Kui pistik pesasse ei mahu, 
võtke ühendust vastava väljaõppe saanud 
elektrikuga. Ärge muutke pistikut ise. Ärge 
kasutage adapterit. 

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine 

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav 
ja on tähistatud ümbertöödeldava 
materjali sümboliga . Seetõttu tuleb 
pakendi erinevad osad kõrvaldada 
kasutusest vastutustundlikult ja 
jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke 
eeskirju järgides. 

Toote kõrvaldamine kasutusest 

- Seade kannab tähistust vastavalt
Euroopa direktiivi 2002/96/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.
Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia
vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Üksikasjalikumat teavet toote käitlemise, 
taastamise ja ümbertöötlemise kohta 
saate kohalikust omavalitsusest, 
prügiveofirmalt või kauplusest, kust toote 
ostsite. 
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SEADME OSAD JA TARVIKUD 

Vispli väljastamise 
nupp Pehme käepide Kiiruse reguleerimise nupp 

Õhuavad 

Toitekaabli 

rihm 

Fikseeritav 

pöördjuhe 

16 traadist vispel 

Turbovisplid 

Tainasegajad 

Segamisvars 

Hoiukott 

Otsa tugi 
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Osad ja tarvikud

Tarvikute nimekiri 

Tarvik Kasutusviisid 

Turbovisplid 

Küpsise- ja 
koogitainas 

Segamisvars 

Mahedikud (smuutid) 
Piimakokteilid 
Kastmed 
Salatikaste 

Tainasegajad 
Pärmitainas 

16 traadist vispel 

Vahukoor Muna 
vahustamine 
Valged kastmed 
Pudingud 

Hoiukott 

Tarvikute hoidmiseks 

KÄSIMIKSERI SEADISTAMINE

Tarvikute kinnitamine 

Vigastuseoht 

Enne visplite puudutamist 

tõmmake mikseri pisik 

pistikupesast. 

Selle hoiatuse eiramine võib 

kaasa tuua murtud luud, 

sisselõiked või muljumishaavad. 

Oluline! Käsimikseri õigesti 
kasutamiseks lugege läbi selles 
kasutusjuhendis toodud juhised ja 
järgige neid. 

1 Tõmmake käsimikseri pistik 
pistikupesast 
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KÄSIMIKSERI SEADISTAMINE

1 Paaristarvikutest (turbovisplid, 

tainasegajad) on üks tarvik 
muhviga (D) ja üks ilma (C). 
Üksiktarvikud on muhviga 
(segamisvars) või ilma (C) 
(vispel). 

2 Paigaldage muhviga tarvik (D) 

käsimikseri suuremasse avasse 
(B). Pange tarviku äärikud 
kohakuti ava piludega. Lükake 
tarvik oma kohale, nii et see 
lukustub. 

MÄRKUS. Ilma muhvita tarvikut võib 

kasutada ükskõik kummas avas (A või 
B). Muhviga tarvikut tohib kasutada 
ainult suuremas avas (B). 

3 Sisestage ilma muhvita tarvik (C) 

väiksemasse avasse (A). Pange 
tarvik õigesse asendisse ja lükake 
oma kohale, nii et tarvik lukustub. 

Tarvikute äravõtmine 

1 Seisake töötav käsimikser, 
lükates selle sisse-välja lüliti 
väljalülitatud asendisse „O“. 
Tõmmake käsimikseri pistik 
pistikupesast 

2 Tarvikute vabastamiseks 
vajutage vabastusnuppu ja 
eemaldage tarvikud. 
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KÄSIMIKSERI KASUTAMINE 

Kiiruse reguleerimise nupu kasutamine 

KitchenAidi käsimikser on võrreldes teiste elektriliste käsimikseritega kiirem ja 
põhjalikum. Seetõttu tuleb retseptides toodud vahustamis- või segamisaeg enamasti 
kohandada, et vältida liigset vahustamist või segamist. Kiirema tulemuse tagavad 
suuremad visplid. 

Sobiva aja määramiseks jälgige segu või tainast ja kasutage mikserit ainult niikaua, 
kuni see on saavutanud retseptis kirjeldatud konsistentsi nagu „sile ja kreemjas“. 
Parima võimaliku töökiiruse määramiseks vt "Kiiruste tabel". 

 

 

Vigastuseoht 

Enne visplite puudutamist 

tõmmake mikseri pisik 

pistikupesast. 

Selle hoiatuse eiramine võib 

kaasa tuua murtud luud, 

sisselõiked või muljumishaavad. 

1 Ühendage käsimikseri pistik 

pistikupessa. 

 

2 Lükake sisse-välja lüliti 

sisselülitatud asendisse “I”. Mootor 
käivitub automaatselt kiirusel 1 ja 
süttib kiiruse märgutuli „1“. 

 

3 Kiiruse suurendamiseks vajutage 
noolega nuppu „UP“. Vajadusel 
vajutage kiiruse vähendamiseks 
noolega nuppu „DOWN“. Rohkem 
teavet vt „Kiiruste tabel“. 

 

4 Kasutamise lõppedes lükake 

sisse-välja lüliti väljalülitatud 
asendisse “O”. Enne tarvikute 
äravõtmist tõmmake käsimikseri 
pistik pistikupesast. 

MÄRKUS. Käsimikseri sisselülitamisel 

valitakse automaatselt kiirus 1, 
vaatamata sellele, millisel kiirusel 
mikser välja lülitati. 
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KÄSIMIKSERI KASUTAMINE 

Kiiruste tabel 

Käsimikseril on 9 kiirust. Mikseri sisselülitamisel hakkab see alati tööle 
kõige väiiksemal kiirusel (kiirus 1). Vajadusel lülitage mikser 
suuremale kiirusele. Süttib vastava kiiruse numbri seadistuse 
märgutuli. 

 
 

Kiirus     Tarvik                 Kirjeldus 
1 

 
 

Aeglaseks segamiseks ja kõikide 
töötoimingute alustamiseks mikseriga. 
Sobib pähklite, šokolaaditükkide, 
riivjuustu, sibulate, oliivide ja muude 
kämbuliste toiduainete hulka segamiseks. 

2 

 

Jahu ja muude kuivade koostisosade 
segamine vedelike või muude niiskete 
segudega. 
Pärmitaina sõtkumine (leib, pitsa jm) 
tainasegajatega. 

3 

 

Voolava taina (pannkoogitainas, 
vahvlitainas) segamine. 

4 

 

Tiheda taina (küpsisetainas, 
biskviittainas) segamine. 

5 

 

Paksu taina (muffinitainas, koogitainas) 
segamine. Kartulipudru valmistamine. 

6 

 

Või vahustamine suhkruga. Glasuuride 
valmistamine. 

7 

 

Koogi- ja muu taina kloppimine segamise 
lõpus. 

8 

 

Koore vahustamine ja vahu valmistamine. 
Vedelate koostisainete (piimakokteilid, 
kastmed) segamine ja salatikastmete 
emulgeerimine. 

9 

 

Munavalgevahustamine ja besee 
valmistamine. 
Vedelate koostisainete (piimakokteilid, 
kastmed) segamine ja salatikastmete 
emulgeerimine. 

MÄRKUS. Leivataina sõtkumiseks kasutage tainasegajaid. Turbovisplid selleks ei 
sobi. 
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Käsimikseri korpuse puhastamine 

MÄRKUS. Ärge kastke 
käsimikserit vette. 

1 Enne puhastamist tõmmake 

käsimikseri pistik alati 
pistikupesast. Pühkige 
toitekaablit ja kaablirihma niiske 
lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. 

2 Pühkige käsimikserit niiske 

lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. 

Tarvikute puhastamine 

Võtke kõik tarvikud enne puhastamist 
käsimikseri küljest ära. Peske neid 
nõudepesumasinas või käsitsi sooja 
seebiveega. Loputage ja kuivatage. 

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID 

Kui käsimikseri töös esineb tõrkeid või 
seade ei hakka tööle, 

proovige enne klienditeenindusse 
helistamist allpool toodud lahendusi. 

1. Kontrollige, et seadme pistik on
pistikupessa ühendatud.

2. Kontrollige, et pistikupesa vooluringi
kaitse on töökorras. Kui teil on
automaatkaitsekapp, veenduge, et
vooluahel on suletud.

3. Eemaldage seade vooluvõrgust ja
seejärel ühendage see uuesti
vooluvõrku.

Kui eespool toodud nõuanded probleemi 
ei lahenda, võtke ühendust volitatud 
teeninduskeskusega (vt „Garantii ja 
teenindustööd“)

Vigastuseoht 

Enne visplite puudutamist tõmma-

ke mikseri pisik pistikupesast. 

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa 
tuua murtud luud, sisselõiked või 
muljumishaavad. Elektrilöögioht 

Ärge asetage seadme korpust 
vette. 

See võib põhjustada surmava 

elektrilöögi. 
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GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KitchenAidi käsimikseri garantii 

Garantii 
pikkus: 

Garantii hõlmab Garantii ei hõlma 

Euroopa, Lähis-
Ida ja Aafrika: 
Mudel 5KHM9212: 
täielik garantii 2 
aastat alates 
ostukuupäevast. 

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

A. Seadme 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 

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

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

www.kitchen.ee




