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OSAD JA FUNKTSIOONID
OSAD JA LISATARVIKUD

Mikseri pea

Tarviku fiksaator

Kiiruse 
reguleeri-
mise hoob  

Segaja kõrguse 
reguleerimise 
kruvi (ei ole 
näidatud)

Kinnitusnupp

Mikseri pea 
lukustushoob 

(ei ole 
näidatud)

Segaja 
kinnitusvõll

Kauss**

Kausi kinnitusalus 

*Ainult valitud mudelitel� Saadaval kalisatarvikuna� 
**Kausi kuju ja materjal sõltuvad lauamikseri mudelist�

Valamisrenn*

Traatvispel

3 l roostevabast terasest kauss*

Tainakonks

Lapik segaja Elastse servaga segaja*
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OHUTUS LAUAMIKSERI KASUTAMISEL

OHT

HOIATUS

Selles kasutusjuhendis ja teie seadmel on palju olulisi ohutusteateid. Lugege kõik 
ohutusteated läbi ja järgige neid.

Teie ja teiste ohutus on väga oluline.

See on ohusümbol.
Selle sümboliga hoiatatakse võimalike ohtude eest, mis võivad 
põhjustada eluohtliku või vigastusega lõppeva õnnetuse nii teie kui 
teistega.
Kõikidele ohutusteadetele järgneb ohusümbol ja sõna „OHT“ või 
„HOIATUS“. Nende sõnade tähendus:

Juhiste eiramise korral võib tagajärjeks olla 
eluohtlik või raskete vigastustega õnnetus.

Kui te ei täida kohe juhiseid, võib 
tagajärjeks olla eluohtlik või raskete 
vigastustega õnnetus.

Kõik ohutusteated sisaldavad teavet võimaliku ohu ja vigastusohu vähendamise 
ning selle kohta, mis juhtub juhiste eiramise korral.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel järgige alati põhilisi 
ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevat.
1. Lugege läbi kõik juhised. Elektriseadmete vale 

kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.
2. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele 

(sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed 
või vaimsed võimed, või kellel puuduvad selleks 
vajalikud kogemused või teadmised, välja arvatud 
juhul kui nad kasutavad seadet järelevalve all või 
on saanud juhised seadme ohutuks kasutamiseks 
ja mõistavad seadme kasutamisest tulenevaid ohte. 

3. Ainult Euroopas Piiratud füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja 
teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult 
järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud 
seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme 
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida.
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4. Ainult Euroopas Seadet ei tohi kasutada lapsed. 
Hoidke seade ja selle toitejuhe laste käeulatusest eemal. 

5. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
6. Kui toitejuhe on kahjustunud, peab selle ohtude 

vältimiseks vahetama tootja, hooldustehnik või 
muu sarnase kvalifikatsiooniga isik.

7. Elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadet 
vette ega muusse vedelikku.

8. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
9. Kui te seadet ei kasuta, siis lahutage seade 

vooluvõrgust enne osade paigaldamist või 
eemaldamist ja enne puhastamist.

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

11. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või 
pistik on kahjustada saanud, seadmel on rike 
või see on muul viisil kahjustunud. Viige seade 
ülevaatamiseks ja parandamiseks lähimasse 
volitatud hoolduskeskusesse.

12. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või leti.
13. Selliste tarvikute kasutamine, mida pole soovitanud 

või müünud KitchenAid, võib põhjustada tulekahju, 
elektrilöögi või kehavigastusi.

14. Ärge kasutage lauamikserit väljas.
15. Enne lauamikseri pesemist eemaldage sellelt lapik 

segaja, traatvispel või tainakonks.
16. Toote kahjustamise vältimiseks ärge pange 

lauamikseri kausse kohta, kus on väga kuum, nt ahju, 
mikrolaineahju või pliidile.

17. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade 
puhastamiseks leiate lõigust „Hooldus ja puhastamine”.

OHUTUS LAUAMIKSERI KASUTAMISEL
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OHUTUS LAUAMIKSERI KASUTAMISEL

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

18. See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapida-
mistes ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
– personali köögipinnad kauplustes, kontorites või 

teistes töökohtades;
– talumajapidamistes;
– klientidele hotellides, motellides ja teistes 

majutusasutustes;
– hommikusöögiga majutusasutustes.
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ELEKTRILISED NÕUDED

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

Pakkematerjali jäätmekäitlus 
Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav ja 
on tähistatud ringlussevõtumärgiga � 
Seepärast tuleb pakkematerjali eri osad 
kõrvaldada vastutustundlikult ja täielikult 
kooskõlas kohaliku omavalitsuse 
eeskirjadega, mis reguleerivad 
jäätmekäitlust� 

Toote jäätmekäitlus 
- Seade on vastavuses Euroopa 
direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete 
kohta (WEEE)� 
- Selle toote õige kasutamisest 
kõrvaldamine aitab vältida võimalikke 
negatiivseid tagajärgi keskkonnale 
ja inimeste tervisele, mis võib olla 
põhjustatud ebasobivast jäätmekäitlusest� 

- Tootel või selle lisades sisalduv 

sümbol  näitab, et seda ei 
tohi käidelda olmejäätmena, 
vaid see tuleb viia sobivasse 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmekäitluskeskusesse� 

Täpsema teabe saamiseks selle 
toote töötlemise, taaskasutuse 
ja ringlussevõtu kohta võtke 
ühendust kohaliku omavalitsuse, 
jäätmekäitlusettevõtte või kauplusega, 
kust te toote ostsite�

OHUTUS LAUAMIKSERI KASUTAMISEL

HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.

Võimsus:  
300 W mudelid 5KSM125-5KSM200 
275 W max 5K45 mudelid 5KSM45-
5KSM100

Pinge: 220-240 V 

Sagedus: 50–60 Hz

MÄRKUS. Kui pistik ei sobi pistikupessa, 
võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga� 
Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut� 
Ärge kasutage adapterit�

Ärge kasutage pikendusjuhet� 
Kui toitejuhe on liiga lühike, 
laske kvalifitseeritud elektrikul 
või hooldustehnikul paigaldada 
seadme lähedusse pistikupesa�
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

MÄRKUS. Kiiruse reguleerimise hoova saab seada ka ülal toodud tabelis nimetatud 
kiiruste vahepeale, et kasutada kiiruseid 3, 5, 7 ja 9, kui on vaja täpsemat seadistust� 
Pärmitaina segamiseks võib kasutada maksimaalselt 2� kiirust, sest vastasel juhul võib 
lauamikser kahjustada saada�

KIIRUSE REGULEERIMINE

KIIRUS TOIMING TARVIK KIRJELDUS
1 SEGAMINE

 

Aeglaseks segamiseks, lisamiseks, 
püreestamiseks, kõikide segamistoimingute 
alustamiseks. Kasutage jahu ja kuivade 
koostisosade lisamiseks tainale 
ning vedelike lisamiseks kuivadele 
koostisosadele. Ärge kasutage 1. kiirust 
pärmitaina segamiseks või sõtkumiseks.

2 AEGLANE 
SEGAMINE

 

Aeglaseks segamiseks, püreestamiseks, 
kiiremaks lisamiseks. Kasutage pärmitaina, 
raske taina ja suhkruvaaba segamiseks 
ja sõtkumiseks, kartulite või teiste 
köögiviljade püreestamise alustamiseks, 
pärmi lisamiseks jahule ning vedela või 
pritsiva taina segamiseks. 

4 SEGAMINE, 
KLOPPIMINE

 

Keskmise paksusega taina, nt küpsisetaina 
segamiseks. Kasutage suhkru ja pärmi 
segamiseks ning suhkru lisamiseks 
munavalgetele beseetaina valmistamisel. 
Koogitaina segamiseks keskmisel kiirusel. 

6 KLOPPIMINE 
KREEMJA 
TEKSTUURI 
SAAVUTAMISEKS

 

Keskmisel kiirusel kloppimiseks 
(kreemja tekstuuri saavutamiseks) 
või vahustamiseks. Kasutage koogi-, 
sõõriku- ja muu taina lõplikuks segamiseks. 
Koogitaina segamiseks suurel kiirusel.  

8 KIIRE KLOPPIMINE, 
VAHUSTAMINE

Vahukoore, munavalgete ja keeduglasuuri 
vahustamiseks.

10 KIIRE VAHUSTAMINE Väikese koguse kreemi, munavalgete 
vahustamiseks või kartulipüree lõplikuks 
segamiseks.
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KAUSI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

1
Kausi paigaldamine Keerake kiiruse 
reguleerimise nupp asendisse „0“� 
Lahutage lauamikser vooluvõrgust�

2
Pange lukustushoob avatud 
asendisse ja kallutage mikseri 
pead tahapoole�

3 Pange kauss kausi kinnitusalusele� 
Keerake kaussi kergelt päripäeva� 4

Kausi eemaldamine Korrake samme 
1 ja 2� Keerake kaussi kergelt 
vastupäeva�

TARVIKUTE KASUTAMISE JUHIS

TARVIK KASUTAMINE
Lapik segaja ja 
elastse servaga 
segaja* normaalsete 
kuni raskete segude 
segamiseks:

  

Koogid, kreemjad glasuurid, 
suhkruvaap, küpsised, pirukad, 
keeksid, pikkpoiss, kartulipüree

Traatvispel õhuliseks 
vahustamiseks:

Munad, munavalged, raske kreem, 
keeduglasuur, biskviittainas, 
majonees, mõned suhkruvaabad

Tainakonks pärmitaina 
segamiseks ja 
sõtkumiseks:

Leivad, pätsid, pitsatainas, kuklid

*Ainult valitud mudelitel� Saadaval ka lisatarvikuna�

LAUAMIKSERI KASUTAMINE
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

*Ainult valitud mudelitel� Saadaval ka lisatarvikuna�

1

Mikseri pea tõstmine Lükake 
lukustushoob avatud asendisse ja 
tõstke pea üles� Kui pea on üles 
tõstetud, liigub hoob automaatselt 
lukustatud asendisse tagasi, et hoida 
pead üleval�

2

Mikseri pea langetamine 
Lukustushoova vabastamiseks 
lükake seda veidi ja suruge mikseri 
pea kergelt alla� Kui pea on all, 
läheb lukustushoob automaatselt 
lukustatud asendisse tagasi� 
Enne segamise alustamist kontrollige 
lukustust – selleks püüdke mootori 
pea üles tõsta�

MIKSERI PEA TÕSTMINE/LANGETAMINE

MÄRKUS. Lauamikseri kasutamise ajal peab mikseri pea olema alati lukustatud asendis�

LAPIKU SEGAJA, ELASTSE SERVAGA SEGAJA*,TRAATVISPLI 
VÕI TAINAKONKSU PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

Vigastuste oht
Enne klopitsate puudutamist 
tõmmake mikseri pistik pistikupe-
sast välja.

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

HOIATUS!

1
Tarviku paigaldamine Keerake kiiruse 
reguleerimise nupp asendisse „0“� 
Lahutage lauamikser vooluvõrgust�
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

4

Tarviku eemaldamine Korrake 
samme 1 ja 2� Suruge tarvik 
maksimaalselt üles ja keerake 
vasakule� Seejärel tõmmake 
tarvik segaja kinnitusvõllilt ära�

2
Pange lukustushoob avatud 
asendisse ja kallutage mikseri 
pead tahapoole�

3
Libistage tarvik segaja kinnitusvõllile 
ja suruge maksimaalselt üles� 
Seejärel keerake tarvikut paremale, 
üle segaja kinnitusvõllis oleva eendi�
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

VALAMISRENNI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE*

1

Valamisrenni paigaldamine 
Keerake kiiruse reguleerimise nupp 
asendisse „0“� Lahutage lauamikser 
vooluvõrgust� Paigaldage soovitud 
tarvik� Vt osa „Lapiku segaja, 
elastse servaga segaja*,traatvispli 
või tainakonksu paigaldamine/
eemaldamine“�

2
Libistage lauamikseri esikülje poolt 
valamisrenn üle kausi oma kohale nii, 
et renn jääb keskele� Valamisrenni 
alumine serv peab minema kaussi�

*Ainult valitud mudelitel� Saadaval ka lisatarvikuna�

SEGAJA KAUGUS KAUSIST

1
Keerake kiiruse reguleerimise nupp 
asendisse „0“� Lahutage lauamikser 
vooluvõrgust�

2

Tõstke mikseri pea üles� 
Lapiku segaja tõstmiseks keerake 
kruvi veidi vastupäeva (vasakule), 
langetamiseks päripäeva (paremale)� 
Kasutage reguleerimiseks lapikut 
segajat ja seadke see nii, et see 
puhastab kergelt kausi põhja� 
Kui keerate kruvi liiga tugevalt, 
ei pruugi kausi lukustushoob 
oma kohale lukustuda�

Lauamikser on seadistatud tehases nii, et lapiku segaja ja kausi põhja vahele jääb ainult 
väga väike vahe� Kui mingil põhjusel peaks lapik segaja puutuma vastu kausi põhja või 
jääma kausi põhjast liiga kaugele, saab seda hõlpsalt seadistada�

MÄRKUS. Õige seadistuse korral ei puutu lapik segaja vastu kausi põhja ega külgi� 
Kui lapik segaja või traatvispel on nii lähedal, et puutuvad vastu kausi pinda, võivad 
kuluda nii kausi kattekiht kui vispli traadid�
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

3
Valamisrenni eemaldamine  
Keerake kiiruse reguleerimise nupp 
asendisse „0“� Lahutage lauamikser 
vooluvõrgust�

4
Tõstke valamisrenni esiosa kausilt ära 
ja tõmmake ette� Eemaldage tarvik 
ja kauss�

VALAMISRENNI KASUTAMINE*

1

Parimate tulemuse saavutamiseks 
keerake valamisrenni nii, et mikseri 
pea katab valamisrenni U-kujulise 
ava� Sellisel juhul jääb valamisrenn 
mikserit eestpoolt vaadates veidi 
paremale�

2 Valage koostisosad läbi valamisrenni 
kaussi�

Kasutage valamisrenni selleks, et vältida koostisosade pritsimist kausist välja segamise 
ajal, samuti koostisosade mugavaks lisamiseks segamise ajal�

*Ainult valitud mudelitel� Saadaval ka lisatarvikuna�
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

LISATARVIKUD

KitchenAid pakub laia valikut lisatarvikuid, nagu näiteks hakkijad ja pastavalmistajad� 
Need saab paigaldada lauamikseri võllile nii nagu siin on näidatud� 

1
Paigaldamine Keerake kiiruse 
reguleerimise nupp asendisse „0“� 
Lahutage lauamikser vooluvõrgust�

2
Kinnitusnupu vabastamiseks keerake 
seda vastupäeva� Eemaldage tarviku 
fiksaatori kate�

KIIRUSE REGULEERIMINE

1

Ühendage lauamikser sobivasse 
seinakontakti� Koostisosade 
pritsimise vältimiseks seadke 
alustades kiiruse reguleerimise 
hoob alati kõige väiksemale kiirusele 
ja suurendage kiirust järk-järgult� 
Vt tabelit „Kiiruse reguleerimine“�

2

Ärge kraapige kaussi lauamikseri 
töö ajal� Kauss ja segaja on mõeldud 
põhjalikult segama ilma sagedase 
kraapimiseta� Üldjuhul piisab kausi 
kraapimisest üks või kaks korda 
segamise ajal�

MÄRKUS. Lauamikser võib kasutamise ajal soojaks muutuda� Suure koormuse korral 
pikema segamise ajal võib seadme pealispind muutuda kuumaks� See on normaalne�
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LAUAMIKSERI KASUTAMINE

3

Sisestage tarviku võlli korpus 
tarviku fiksaatorisse, veendudes, 
et tarviku võll sobitub täpselt 
fiksaatori kandilisse pessa� 
Vajaduse korral liigutage tarvikut 
edasi-tagasi� Kui tarvik on õiges 
asendis, läheb tarvikus olev eend 
fiksaatori serval olevasse sälku�

4
Kinnitusnupu kinni keeramiseks 
keerake seda päripäeva, kuni 
tarvik on lauamikserisse korralikult 
fikseeritud� 

5 Ühendage pistik sobivasse 
seinakontakti� 6

Eemaldamine Keerake kiiruse 
reguleerimise nupp asendisse „0“� 
Lahutage lauamikser vooluvõrgust�
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MUNAVALGED

VAHUKOOR

Pange toatemperatuuril munavalged puhtasse kuiva kaussi� Paigaldage kauss ja 
traatvispel� Pritsmete vältimiseks lülitage järk-järgult soovitud kiirusele ja vahustage 
soovitud konsistentsi saavutamiseni� 

KOGUS    KIIRUS

1 munavalge  JÄRK-JÄRGULT kuni 10

2 või rohkem munavalget JÄRK-JÄRGULT kuni 8

Vahustamise etapid
Teie KitchenAidi lauamikser vahustab munavalged kiiresti� Vältige ülevahustamist�

Valage külm vahukoor jahutatud kaussi� Paigaldage kauss ja traatvispel� Pritsmete vältimiseks 
lülitage järk-järgult soovitud kiirusele ja vahustage soovitud konsistentsi saavutamiseni� 

KOGUS    KIIRUS

alla 200 ml (3/4 tassi) JÄRK-JÄRGULT kuni 10

üle 200 ml (3/4 tassi) JÄRK-JÄRGULT kuni 8

Vahustamise etapid
Jälgige koort hoolikalt vahustamise ajal� Kuna KitchenAidi lauamikser vahustab väga 
kiiresti, kestavad vahustamisetapid ainult mõned sekundid�

NÄPUNÄITED SUUREPÄRASTE TULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS

LAUAMIKSERI KASUTAMINE

7
Kinnitusnupu vabastamiseks keerake 
seda vastupäeva� Tarviku välja 
tõmbamisel liigutage seda veidi 
edasi-tagasi�

8
Pange tarviku fiksaatori kate tagasi� 
Kinnitusnupu kinni keeramiseks 
keerake seda päripäeva�

MÄRKUS. Lisateavet soovitatud kiirusesätete ja tööaegade kohta vt konkreetse tarviku 
kasutus- ja hooldusjuhendist�
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NÄPUNÄITED SUUREPÄRASTE TULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS
SEGAMISSOOVITUSED

Segamisaeg
Teie KitchenAidi lauamikser segab 
kiiremini ja põhjalikumalt, kui enamik 
teisi elektrimiksereid� Liigse segamise 
vältimiseks tuleb kohandada enamikes 
retseptides antud segamisaegu� 

Ideaalse segamisaja määramiseks jälgige 
valmistatavat segu või tainast ja segage 
ainult seni, kuni segu on saavutanud 
retseptis kirjeldatud välimuse (näiteks 
„pehme ja kreemjas“)� Sobivaima 
segamiskiiruse valimiseks vt osa 
„Kiiruse reguleerimine“�

Koostisosade lisamine
Tavaliselt lisatakse enamike tainaste, eriti 
koogi- ja küpsisetainaste, koostisosad 
järgmiselt:

1⁄3 kuivaineid 
1⁄2 vedelikke 
1⁄3 kuivaineid 
1⁄2 vedelikke 
1⁄3 kuivaineid

Kasutage 1� kiirust, kuni koostiosad on 
omavahel segunenud� Seejärel suurendage 
kiirust järk-järgult soovitud tasemeni�

Lisage koostisosad kaussi alati võimalikult 
kausi serva lähedalt, mitte ärge 
kallake neid otse liikuva segaja peale� 
Koostisosade lisamise hõlbustamiseks 
kasutage valamisrenni*�

MÄRKUS� Kui kausi põhjas ei segune 
koostisosad korralikult, ei ole segaja 
põhja suhtes õigel kaugusel� Vt osa 
„Segaja kaugus kausist“�

Valmis koogisegud
Kui kasutate valmis koogisegu, kasutage 
4� kiirust keskmisel ja 6� kiirust suurel 
kiirusel segamiseks� Parimate tulemuste 
saavutamiseks järgige pakendil olevates 
juhistes toodud segamisaegu�

Rosinate, pähklite ja kuivatatud 
puuviljade lisamine
Kõvemad koostisosad tuleks lisada 
viimastel sekunditel 1� kiirusel segamisel� 
Segu peaks olema piisavalt paks, 
et vältida puuviljade või pähklite 
vajumist vormi põhja küpsetamise ajal� 
Kleepuvad puuviljad tuleb enne tainasse 
segamist jahuga kergelt üle puistata, 
et need tainas ühtlasemalt jaotuksid�

Vedelad segud
Pritsimise vältimiseks segage väga vedelaid 
segusid väiksemal kiirusel� Suurendage 
kiirust alles siis, kui segu on paksenenud�

Pärmitaina sõtkumine
Kasutage pärmitaina segamiseks 
ja sõtkumiseks alati tainakonksu� 
Segage või sõtkuge pärmitainast 2� kiirusel� 
Teiste kiiruste kasutamisel on suur oht 
kahjustada seadet�

Teie mikseri kauss mahutab 4,3 liitrit� 
Ärge kasutage retsepte, mis sisaldavad 
üle 900 g (7 tassi) jahu või 800 g (6 tassi) 
täisteranisujahu�

Teie mikseri kauss mahutab 4,8 liitrit� 
Ärge kasutage retsepte, mis sisaldavad 
üle 1 kg (8 tassi) jahu või 800 g (6 tassi) 
täisteranisujahu�

*Ainult valitud mudelitel� Saadaval ka lisatarvikuna�
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2

Kaussi, valamisrenni*, roostevabast 
terasest traatvisplit*, roostevabast 
terasest lapikut segajat*, roostevabast 
terasest tainakonksu*, valget lamedat 
segajat*, elastse servaga segajat* 
ja valget tainakonksu* võib pesta 
nõudepesumasinas� Või peske need 
põhjalikult kuumas seebivees ja 
enne kuivatamist loputage hoolikalt� 
Ärge hoidke segajaid kinnitusvõllil�

3

TÄHTIS. Tavalist traatvisplit ei tohi 
pesta nõudepesumasinas� Peske 
seda põhjalikult kuumas seebivees ja 
enne kuivatamist loputage hoolikalt� 
Ärge hoidke traatvisplit kinnitusvõllil�

MÄRKUS� Roostevabast terasest tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas�
 
*Ainult valitud mudelitel� Saadaval ka lisatarvikuna�

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

1

Enne lauamikseri puhastamist 
tõmmake selle pistik seinakontaktist 
välja� Pühkige lauamikserit 
pehme niiske lapiga� Ärge 
kasutage majapidamises/
tööstuses kasutamiseks mõeldud 
puhastusvahendeid� Puhastage 
regulaarselt tarvikute kinnitusvõll 
sinna koguneda võinud jäätmetest� 
Ärge pange lauamikserit vette�

HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.
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VEAOTSING

HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.

Enne hoolduskeskuse poole pöördumist 
lugege järgnev osa läbi� 

1. Lauamikser võib kasutamise ajal 
soojaks muutuda� Suurema koormuse 
korral pikemaajalise segamise puhul 
võib seadme ülemine osa muutuda 
nii kuumaks, et seda on ebamugav 
puudutada� See on normaalne�

2. Lauamikserist võib eralduda teravat 
lõhna, eriti kui seade on uus� See on 
elektrimootorite puhul normaalne�

3. Kui lapik segaja puutub vastu kaussi, 
lülitage lauamikser välja� Vt osa 
„Segaja kaugus kausist“�

Kui teie lauamikseril tekib talitlushäire 
või see ei tööta, kontrollige järgnevat.

• Kas lauamikser on ühendatud 
vooluvõrku? 

• Kas lauamikseri ahelas olev kaitse on 
töökorras? Kui kasutate kaitselülitit, 
veenduge, et ahel on suletud�

• Lülitage lauamikser 10–15 sekundiks 
välja, seejärel uuesti sisse� Kui lauamikser 
ikka ei käivitu, laske jahtuda 30 minutit ja 
seejärel lülitage uuesti sisse�

• Kui probleemi põhjus ei ole üks 
ülaltoodutest, vt osa „Garantii ja 
hooldus“�
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GARANTII JA HOOLDUS

KLIENDITEENINDUS

GARANTII PIKKUS

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Garantii kestus: KitchenAid maksab: KitchenAid ei maksa:

Euroopa, Lähis-Ida 
ja Aafrika  
Artisani mudelid 
5KSM125-5KSM200: 
viieaastane täielik 
garantii alates 
ostukuupäevast.

Mudelitele 5K45, 
5KSM45-5KSM100: 
kaheaastane täielik 
garantii alates 
ostukuupäevast.

Varuosade ja paranduse 
maksumuse eest, millega 
kõrvaldatakse materjali- 
või tootmisvead. 
Teenust peab osutama 
volitatud KitchenAidi 
hoolduskeskus.

A.  Parandustööde eest, 
kui lauamikserit kasutati 
muul viisil kui tavapärases 
majapidamises

B.  Kahjustuste eest, mille 
põhjuseks on õnnetusjuhtum, 
muutmine, väärkasutus, 
valesti kasutamine või 
paigaldamine, mis ei vasta 
kohalikele elektrieeskirjadele

©2018 Kõik õigused kaitstud� KITCHENAID ja lauamikseri disain  
on kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides�

Ühendkuningriigis ja Iirimaal: 
Küsimuste korral või lähima volitatud hoolduskeskuse leidmiseks võtke ühendust 
allpool toodud aadressil�

MÄRKUS: Kõik hooldusteenused tuleb läbi viia kohalikus volitatud KitchenAidi 
hoolduskeskuses�

Lisateavet saate veebilehelt:

www.KitchenAid.eu
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