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OSAD JA FUNKTSIOONID
OSAD JA TARVIKUD

Segamisanum

1,5 m 
toitejuhe 

20 cm roostevabast 
terasest segamisvars 
S-lõiketera

Mootoriosa

Ühe puutega aktiveeritav 
toitenupp

Kiiruse valikuketas

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

Lõiketerade 
kaitseseadis

Anuma 
kaitseseadis

Vispel
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OSAD JA FUNKTSIOONID
SAUMIKSERI FUNKTSIOONID

Kiiruse reguleerimise ketas 
Muudetav kiirus tagab parema kontrolli 
töötlemisprotsessi üle erinevate toitude, 
jookide ja suppide valmistamisel�

Ühe puutega aktiveeritav toitenupp  
Saumikseri käivitamiseks vajutage 
TOITENUPULE ja hoidke seda segamise 
ajal all� Segamise lõpetamiseks vabastage 
toitenupp�

Mootoriosa 
Mugav, mittelibisev pealispind�

Võimas alalisvoolumootor (ei ole näidatud) 
Suure segamisjõudlusega, vaikne, pika 
tööeaga�

1,5 m toitejuhe 
Piisavalt pikk toitejuhe võimaldab 
saumikserit kasutada tööpinnal või 
mujal� Kuna toitejuhtme hoiustamiseks 
ei ole soont, on puhastamine lihtsam� 
Mugavaks hoiustamiseks on toitejuhtmel 
silikoonist riba�

Pööratav-fikseeritav roostevabast 
terasest segamisvars 
Segamisvarre mootoriosale kinnitamiseks 
pöörake vart, kuni see lukustub oma 
kohale� Terav roostevabast terasest 
lõiketera on kaetud ja nii ei teki 
segamise ajal pritsmeid�

Vispel 
Optimaalse kujuga munavalgete ja 
vahukoore vahustamiseks� 

Segamisanum 
1-liitrine BPA-vaba segamisanum mugava 
käepideme ja pritsmeid vältida aitava 
kaanega�

S-lõiketera 
S-lõiketera sobib erinevate ülesannete 
täitmiseks nagu jää purustamiseks, 
suhkruvaaba, smuutide, piimakokteilide, 
liha, puuviljade ja erinevate tainaste 
valmistamiseks�

Anuma kaitseseadis 
Anuma kaitsmiseks pange anuma 
kaitseseadis S-lõiketerale�

Lõiketerade kaitseseadis 
Kui te S-lõiketera ei kasuta, siis kahjustumise 
vältimiseks paigaldage sellele lõiketerade 
kaitseseadis�

W11333856A_01_ET.indd   5 3/22/2019   10:35:48 AM



6  |  SAUMIKSERI OHUTUS

SAUMIKSERI OHUTUS

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.
Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimlikult palju ohutussõnumeid. 
Loe need läbi ja järgi neid alati.

See on ohusümbol.
Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu 
või teiste surma või vigastuse.
Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. 
Need sõnad tähistavad järgnevat.

Võid saada surma või tugevalt vigastada, 
kui sa ei järgi kohe juhiseid.

Võid saada surma või tugevalt 
vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada 
vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OHT

HOIATUS

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida 
peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.
1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib 

põhjustada vigastuse.
2. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange saumikseri 

mootoriosa, toitejuhet ega elektripistikut vette ega 
muusse vedelikku.

3. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, 
füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega 
vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja 
arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav 
isik neid juhendab või jälgib seadme kasutamist.
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4. Ainult Euroopa Liidus. 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.

5. Ainult Euroopa Liidus. Lapsed ei tohi seadet kasutada. 
Hoidke seade ja selle toitejuhe laste käeulatusest eemal.

6. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
7. Kui te seadet ei kasuta, enne osade paigaldamist või 

äravõtmist ja enne seadme puhastamist lülitage seade 
välja (OFF) ja tõmmake seadme pistik seinapistikupesast 
välja. Pistiku väljavõtmisel hoidke pistikust kinni ja 
tõmmake see seinapistikupesast välja. Ärge kunagi 
tõmmake toitejuhtmest.

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

9. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik 
on kahjustunud, seadme töös esineb tõrkeid, kui 
see on maha kukkunud või muul moel kahjustada 
saanud. Viige seade ülevaatamiseks, parandamiseks 
või seadistamiseks lähimasse volitatud 
teeninduskeskusesse.

10. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitejuhtme 
välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või 
vastava väljaõppe saanud tehnik.

11. Selliste tarvikute kasutamine, mida tootja pole 
soovitanud või müünud, võib põhjustada tulekahju, 
elektrilöögi või vigastuse.

12. Ärge kasutage välistingimustes.
13. Ärge laske juhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
14. Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu, 

sh vastu ahju.

SAUMIKSERI OHUTUS
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15. Lapsed võivad kasutada saumikserit ainult 
järelevalve all.

16. Vedeliku, eriti kuuma vedeliku, segamiseks kasutage 
kõrget anumat või segage korraga väike kogus 
vedelikku, et vältida vedeliku mahaloksumist.

17. Raskete vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks 
hoidke käed ja söögiriistad segamise ajal anumast 
eemal. Kasutada võib kaabitsat, kuid ainult siis, 
kui seade ei tööta.

18. Lõiketerad on teravad. Olge teravate lõiketerade 
käsitlemisel, anuma tühjendamisel ja puhastamisel 
ettevaatlik.

19. Kuuma vedeliku segamisel anumas olge ettevaatlik, 
sest see võib ootamatu aurujõu mõjul anumast välja 
pritsida.

20. Juhiseid töötlemisaegade ja erinevate tarvikute 
kiirusesätete kohta vt lõigust „Saumikseri kasutamine”.

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

22. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes 
ja teistes sarnastes kohtades, näiteks: 
-  töötajate köögid poodides, kontorites või teistes 

töökohtades;
  - talumajapidamistes; 

-  klientidele hotellides, motellides ja teistes 
majutusasutustes;

  - hommikusöögiga majutusasutustes.
23. HOIATUS Elektrilöögiohu vältimiseks tuleb seade enne 

hooldust vooluvõrgust lahutada.
24. Lahutage saumikser alati toiteallikast, kui te jätate selle 

järelevalveta ja enne osade paigaldamist, äravõtmist 
või puhastamist.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SAUMIKSERI OHUTUS
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NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

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.

Pinge: 220-240 VAC

Sagedus: 50-60 Hz

Võimsus: 180 W

MÄRKUS. Kui pistik ei sobi pistiku-
pessa, võtke ühendust kvalifitseeritud 
elektrikuga� Ärge mingil juhul modifit-
seerige pistikut� 

SAUMIKSERI OHUTUS

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE UTILISEERIMINE

Pakkematerjali kasutuselt kõrvaldamine 
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 elektroonikaseadmete jäätmed) 
(WEEE) sätetele� 
- Tagades seadme nõuetekohase 
kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida 
selle ebasobivast kõrvaldamisest 
tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele� 

 

- Tootel või selle dokumentides 

sisalduv sümbol  näitab, et seda 
ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid 
see tuleb viia vastavasse elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumispunkti� 
Kui soovite saada rohkem teavet 
toote käitlemise, utiliseerimise ja 
ümbertöötlemise kohta, pöörduge 
kohaliku omavalitsuse, olmeprügi 
äraveoga tegeleva ettevõtte või 
kaupluse poole, kust te toote ostsite�
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
SAUMIKSERI KOKKUPANEMINE

Enne KitchenAidi saumikseri esimest 
kasutuskorda pühkige mootoriosa ja 
kinnitusadaptereid puhta niiske lapiga, et 
eemaldada mustus ja tolm� Võite kasutada 
pehmetoimelist seepi, kuid ärge kasutage 
abrasiivseid puhastusvahendeid�

MÄRKUS. Ärge pange mootoriosa ega 
adaptereid 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�

Vispli adapter

Lisateavet vispli paigaldamise ja äravõtmise 
kohta vt lõigust „Vispli kasutamine“�

Lõiketerade kaitseseadis 
Lihtne lõiketerale kinnitada� 
Kaitseb lõiketeri kahjustuste eest, 
kui te saumikserit ei kasuta�

Ava

MÄRKUS. Kontrollige, et lõiketerade 
kaitseseadis oleks paigaldatud lõiketerade 
avade vahel olevate kinnitusklambritega�

Segamisvars

Anuma kaitseseadis 
Pange anuma kaitseseadis S-lõiketerale, 
et kaitsta toidunõud segamise ajal�

Ava

MÄRKUS. Kontrollige, et anuma 
kaitseseadis oleks paigaldatud lõiketerade 
avade vahel olevate kinnitusklambritega�
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
SEGAMISVARRE KASUTAMINE

Segamisvart võib kasutada smuutide, piimakokteilide, suppide, keedetud köögiviljade, 
külmutatud toodete või beebitoidu, liha, puuviljade ja taina segamiseks� 

1
Sisestage segamisvars mootoriosasse 
ja keerake, kuni vars lukustub 
klõpsuga�

2 Ühendage toitejuhtme pistik 
kaitsemaandatud seinapistikupessa�

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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SAUMIKSERI KASUTAMINE

4
Seadke saumikser kiirusele 1� Kiirust 
saab reguleerida saumikseri ülaosas 
asuvast kiiruse valikukettast�

5 Pange saumikser segusse�

MÄRKUS. Saumikseri tohib vedelikku 
panna ainult varre ulatuses� Ärge pange 
seadet segusse üle segamisvarre liitekoha� 
Ärge pange mootoriosa vedelikku ega 
muusse segusse�

6 Saumikseri sisse lülitamiseks vajutage 
toitenupule� 7

Kui olete segamise lõpetanud, 
vabastage kõigepealt toitenupp 
ja alles seejärel võtke saumikser 
segust välja�

8

Tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja kohe pärast 
kasutamist ning enne tarvikute 
äravõtmist või vahetamist�
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
SOOVITUSED SEGAMISEKS

Segamine: pange saumikseri 
segamisvars nurga all toiduainetega 
täidetud segamisanumasse� Katke anum 
vaba käega� Nii püsib see stabiilsemalt 
ja toiduained ei pritsi anumast välja� 
Enne saumikseri väljavõtmist anumast 
lülitage see välja� Nii ei pritsi toiduained 
anumast välja�

Üles tõstmine: pange saumikser hetkeks 
anuma põhja, seejärel hoidke seda 
nurga all ja tõstke aeglaselt mööda 
anuma äärt ülespoole� Saumikserit üles 
tõstes tõusevad üles ka anuma põhjas 
olevad koostisosad� Kui anuma põhjas 
ei ole enam koostisosi, mida üles tõsta, 
langetage saumikser anuma põhja tagasi 
ja korrake sama, kuni koostisosad on 
saavutanud soovitud konsistentsi�

Randmeliigutus: tõstke saumikser ker-
gete ringikujuliste randmeliigutustega 
ettevaatlikult üles ja langetage see uuesti 
koostisosadesse� Laske saumikseril töö-
tada randmeliigutuste ja seadme oma 
raskuse mõjul�
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
VISPLI KASUTAMINE

Kasutage visplit vahukoore, munavalge, 
kiirpudingute, vinegretti, vahukreemi või 
majoneesi valmistamiseks�

1� Sisestage vispel vispliadapterisse�
2� Sisestage vispel mootoriosasse ja 

pöörake kuni kuulete klõpsatust� 
Adapter seadistab automaatselt vispli 
vahustamiseks sobivale kiirusele�

3� Pange toitejuhtme pistik 
seinapistikupesasse�

4� Käivitage saumikser kiirusel 1� 
Kiirust saab reguleerida saumikseri 
ülaosas asuvast kiiruse valikukettast�

5� Pange saumikser segusse�
Roostevabast terasest vispel võib kraapida 
või kahjustada mittenakkuvaid kattekihte� 
Ärge kasutage visplit mittenakkuva 
kattekihiga toidunõudes� 

Pritsmete ja väljaloksumise vältimiseks 
kasutage visplit sügavas anumas või pannil� 

6� Saumikseri sisse lülitamiseks vajutage 
toitenupule�

7� Kui olete vahustamise lõpetanud, 
vabastage kõigepealt toitenupp ja alles 
seejärel võtke saumikser segust välja�

8� Tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja kohe pärast 
kasutamist ning enne tarvikute 
äravõtmist või vahetamist�

MÄRKUS. Saumikseri tohib vedelikku 
panna ainult varre ulatuses� Ärge pange 
seadet segusse üle visplivarre liitekoha� 
Ärge pange mootoriosa vedelikku ega 
muusse segusse�
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SAUMIKSERI KASUTAMINE
SOOVITUSED KASUTAMISEKS

• Segamise või hakkimise hõlbustamiseks 
lõigake kõik tahked toiduained 
väikesteks tükkideks

• Saumikseril on kaitselüliti, mis seadme 
ülekuumenemise korral välja lülitab� 
Kui saumikser peaks töötamise 
ajal ootamatult välja lülituma, 
tõmmake selle toitejuhtme pistik 
seinapistikupesast välja ja laske seadmel 
10 minutit jahtuda, pärast mida see on 
automaatselt uuesti töövalmis�

• Pritsmete vältimiseks pange saumikser 
segusse enne toitenupu vajutamist 
ja laske toitenupp lahti enne, kui 
saumikseri segust välja võtate�

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

• Kõige lihtsam on segada nii, et hoiate 
saumikserit nurga all ja liigutate 
seda anumas ettevaatlikult üles-alla� 
Ärge tampige segu saumikseriga�

• Ülevoolamise vältimiseks jätke 
anumasse piisavalt ruumi, et segul 
oleks võimalik saumikseri kasutamise 
ajal kerkida�

• Kontrollige, et saumikseri väga pikk 
toitejuhe oleks eemal kütteelemendist�

• Ärge pange saumikserit keedualal 
olevasse kuuma keedunõusse�

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

• Ärge kasutage saumikserit kohviubade 
ega kõvade maitsetaimede nagu 
muskaatpähkel purustamiseks� 
Selliste toiduainete töötlemine võib 
kahjustada saumikseri lõiketeri�

• Ärge kasutage segamisanumat 
mikrolaineahjus�

• Roostevabast terasest vispel võib 
kraapida või kahjustada mittenakkuvaid 
kattekihte� Ärge kasutage visplit 
mittenakkuva kattekihiga toidunõudes�

• Pritsmete vältimiseks kasutage visplit 
sügavas anumas või pannil�
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Peske segamisvars, segamisanum ja selle 
kaas, vispel, lõiketerade kaitseseadis ja 
anuma kaitseseadis soojas seebivahuses 
vees või nõudepesumasina ülemisel restil� 
Kuivatage hoolikalt pehme lapiga�

MÄRKUS. Ärge peske visplit 
nõudepesumasinas�

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
MOOTORIOSA PESEMINE

Puhastage saumikserit alati enne esimest 
kasutuskorda, pärast igat kasutuskorda ja 
enne hoiustamist�

MÄRKUS. Ärge pange mootoriosa ega 
adaptereid vette�

1� Enne puhastamist tõmmake saumikseri 
toitejuhtme pistik seinapistikupesast 
välja�

2� Eemaldage adapter ja lisaseadmed 
neid keerates (vt lõiku „Saumikseri 
kasutamine“)�

3� Pühkige mootoriosa ja vispli 
adapterit niiske lapiga� Võite kasutada 
pehmetoimelist seepi, kuid ärge kasutage 
abrasiivseid puhastusvahendeid�

4� Pühkige toitejuhet sooja seebivahuse 
lapiga ning seejärel puhta niiske lapiga� 
Kuivatage pehme lapiga�

TARVIKUTE JA LISASEADMETE PUHASTAMINE

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup
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GARANTII JA HOOLDUS
KITCHENAIDI SAUMIKSERI GARANTII

Garantii kestus: KitchenAid maksab: KitchenAid ei maksa:

Euroopa, Lähis-Ida 
ja Aafrika:  
Mudel 5KHB2570: 
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 
saumikserit kasutati muul 
viisil kui tavapärases 
majapidamises

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

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

©2019 Kõik õigused kaitstud�  
Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta�

KLIENDITEENINDUS

Kui sul on küsimusi või soovid leida lähimat KitchenAidi volitatud hoolduskeskust oma 
riigis, kasuta alltoodud kontaktandmeid.

Üldtelefon: 

Lisateavet leiad meie kodulehel aadressil:
www.kitchenaid.eu
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