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  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.
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OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. 
Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on faktorid, mida ei saa toodetesse 
integreerida. Seetõttu peab need faktorid tagama kasutaja seadme kasutamise ajal. Me ei vastuta kahjude 
eest, mille on põhjustanud transport, mittenõuetekohane kasutamine või toote mis tahes osa vahetamine või 
muutmine.

Järgige alati põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on 
nõuetekohaselt maandatud. Toitevõrk peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusreeglitele.

2. Ärge kunagi kasutage kahjustatud toitejuhtmega seadet. Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme 

asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib 
põhjustada elektrilööki!

3. Kaitske seadet teravate servade, soojusallikate, otsese päikesevalguse ja niiskuse eest. Elektrilöögi 
ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega.

4. Ärge kasutage seadet välistingimustes ning niiskes keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet 
märgade kätega. Elektrilöögi oht. Ühendage niiske või märg seade viivitamatult toitevõrgust lahti.

5. Erilist tähelepanu pöörake seadme kasutamisel laste läheduses.
6. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Tööalast lahkumisel lülitage seade välja ning ühendage 

see toitevõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust 
lahtiühendamisel tõmmake pistikust.

7. Erilist tähelepanu pöörake käsitlemisel ja puhastamisel, lõiketerad on väga teravad ning võivad põhjustada 
vigastusi.

8. Kasutage ainult toiduainete töötlemiseks. Töödeldavate toiduainete maksimaalne lubatud temperatuur 
on 80 °C. Ärge kasutage keemistemperatuuridel toiduainete tarbeks!

9. Enne toitejuhtme lahtiühendamist toitevõrgust lülitage välja kõik juhtimiselemendid.
10. Ärge kasutage seadet soojusallikate, näiteks ahju läheduses. Kaitske seda otsese päikesevalguse eest.
11. Ärge kunagi katke seadet ning ärge kasutage seda kergestisüttivate materjalide, näiteks eesriiete, seinte 

jne. läheduses.
12. Ärge ühendage seadet toitevõrku enne kõigi vajalike tarvikute kinnitamist.
13. Ärge asetage seadmesse suuri toiduainete tükke. Ärge sisestage seadmesse kunagi paberit, metalli, pappi, 

plastikut jne.
14. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
15. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid, vastasel juhul võib garantii kaotada kehtivuse.
16. Kasutage seda seadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. See seade on ettenähtud kasutamiseks 

ainult koduses majapidamises. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest 
põhjustatud kahjustuste eest.

17. Seade ei ole ettenähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kes ei saa oma puudulike füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimete tõttu või ebapiisavate teadmiste või kogemuste tõttu seadet ohutult 
kasutada; kui nad ei ole järelevalve all või kui neile ei ole nende ohutuse eest vastutav isik selgitatud 
seadme ohutut kasutamist. Seadmega mängimise ärahoidmiseks on oluline tagada laste järelevalve.

ETTEVAATUST!  HOIDKE KOTTI LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS, KUNA ESINEB LÄMBUMISOHT.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!
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Köögikombain

1. Tõukur
2. Salv
3. Kaas

4. Segamisanum
5. Ajamivõll
6. Alus

Tarvikud

7. Kannmikser
8. Roostevaba terasest lõiketeradega lõikenuga
9. Plastist sõtkumistarvik
10. Kahe teraga vahusti
11. Kattega jahvatusveski
12. Lõikeketas jämepurustamiseks ja riivimiseks
13. Lõikeketas peenpurustamiseks ja riivimiseks

14. Viilutusketas
15. Riivimisketas
16. Tsitrusviljade mahla press
17. Miniköögikombaini mahuti koos lõiketarvikuga ja 

roostevabast terasest lõiketeradega
18. Mahlapress
19. Spaatel

KASUTUSJUHEND

Reguleerimine

Pärast vajalike osade kokkupanekut saate köögikombaini töökiirust reguleerida kiiruse regulaatoriga. Pöörates 
paremale, kiirus suureneb, pöörates vasakule, kiirus väheneb. Impulssrežiimi asend on nullasendist vasakul. 
Köögikombaini saate käivitada pöörates regulaatorit sellesse asendisse, regulaatori vabastamisel liigub 
regulaator nullasendisse ning köögikombain peatub.
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Roostevaba terasest lõiketeradega lõikenuga/plastist sõtkumistarvik

• Kasutage seda lõikenuga kookide ja magustoitude 
valmistamisel, toore ja küpsetatud liha, juurviljade ja pähklite 
hakkimisel, pasteetide, pastade ja püreede valmistamisel 
ning ka leivapuru valmistamisel vanast leivast või saiast. 
Toidu töötlemise aja määrab toiduaine struktuur. Jämedama 
struktuuri saavutamiseks kasutage impulssrežiimi.

• Ärge kasutage jahu segamiseks lõikenuga või sõtkumistarvikut.
Enne liha töötlemist lõigake see 3 × 3 cm tükkideks. Ärge asetage 
segamisnõusse üle 1 kg sellisel viisil ettevalmistatud liha. Liha 
saab peeneks hakkida umbes 1 minuti jooksul.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt 
töötada üle 30 sekundi ning laske pärast kolme töötsüklit mootoril 
vähemalt ühe minuti jooksul maha jahtuda.

Viilutamise, riivimise ja kartulite lõikamise kettad

1. Kahepoolne ketas jämepurustamiseks ja riivimiseks
2. Kahepoolne ketas peenpurustamiseks ja riivimiseks

• Kasutage neid viilutamiskettaid porgandite, kartulite, kurkide, 
suvikõrvitsate, peetide ja sibulate viilutamiseks ning juustude viilutamiseks.

3. Ketas kartulite, puu-ja juurviljade viilutamiseks
• Kasutage ketast kartuliviilude, peenikeste friikartulite, juurviljasalatite, 

garneeringute ja praetud juurviljasegude valmistamiseks
4. Riivimisketas

• Kasutage riivimisketast kõvade juustude, porgandite, kartulite ja teiste 
sarnase struktuuriga toiduainete riivimiseks.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada üle 
3 minuti. Enne uuesti kasutamist laske seadmel 30 sekundi jooksul maha jahtuda.

Topeltteraga vahusti ja kiiruse piiramine

• Kasutage munavalge ja kondenspiima segu kergeks vahustamiseks ja munadest ja 
suhkrust biskviitkoogi taigna vahustamiseks.

• Raskemad segud rasva ja jahuga võivad vahustaja purustada.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada üle 3 minuti. Enne 
uuesti kasutamist laske seadmel 30 sekundi jooksul maha jahtuda.
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Kannmikser

1. Sisestage kannmikseri alusel asuvasse soonde ettevaatlikult 
tihendusrõngas. Kahjustatud või mittenõuetekohaselt paigaldatud 
tihendusrõngas võib põhjustada kannmikseri sisu lekkimist.

2. Kinnitage kannmikser alusele.
3. Asetage komponendid kannmikserisse.
4. Asetage kaanele kork ning pöörake seda.
5. Kaane kinnitamiseks pöörake seda päripäeva.
6. Asetage kokkupandud kannmikser köögikombaini alusele ning kinnitage 

seda pöörates.
7. Seadistage kiirus või kasutage impulssrežiimi.
8. Seadme töötamise ajal ärge eemaldage kannmikserit, kaant või korki.
9. Kannmikseri maksimaalne mahutavus on 1,5 liitrit.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada üle 30 sekundi ning laske pärast 
kolme töötsüklit mootoril vähemalt ühe minuti jooksul maha jahtuda.

Mahlapress

• Kasutage mahlapressi kõvadest puuviljadest ja juurviljadest mahla 
valmistamiseks.

1. Paigaldage alusele ajamivõll ja mahlapress.
2. Paigaldage sisenõule sõel ning kinnitage see.
3. Paigaldage sisenõu köögikombaini segamisnõusse.
4. Asetage segamisnõule kaas ning kinnitage see nii, et etteandetoru 

jääb käepideme kohale.
5. Lõigake toiduained väiksemateks tükkideks.
6. Lülitage köögikombain sisse ning suruge tükid tõukuri abil ühtlaselt 

alla. Ärge kunagi sisestage etteandetorusse sõrmi! Enne uue koguse 
lisamist oodake, kuni eelmine kogus on töödeldud.

7. Pärast viimase tüki lisamist, laske kogu mahla väljajooksmiseks 
seadmel töötada umbes 20 sekundit.

8. Ärge kasutage kahjustatud pöörlevat sõela.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada 
üle 3 minuti. Enne uuesti kasutamist laske seadmel 30 sekundi jooksul 
maha jahtuda.

Tsitrusviljade mahla press

• Kasutage tsitrusviljade mahla pressi tsitruseliste mahla saamiseks (nt. apelsinid, sidrunid, 
laimid, greibid).

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada üle 3 minuti. Enne 
uuesti kasutamist laske seadmel 30 sekundi jooksul maha jahtuda.

90°

30°

°
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Jahvatusveski

• Kasutage jahvatusveskit ürtide, pählike ja kohviubade jahvatamiseks.
1. Paigutage ained jahvatusveski nõusse. Täitke mitte rohkem kui poole 

mahu ulatuses.
2. Asetage jahvatusveski alusele tihendusrõngas.
3. Pöörake jahvatusveski alus tagurpidi ning asetage allapoole suunatud 

lõiketeradega jahvatusveski peale.
4. Keerake jahvatusveski alus käega tugevasti kinni.
5. Paigutage kokkupandud jahvatusveski mootoriga alusele ning 

kinnitamiseks pöörake seda.
6. Lülitage maksimaalsele kiirusele või kasutage impulssrežiimi.
7. Pärast jahvatamist saate lõiketeradega aluse vahetada puistevõrguga 

kaane vastu ning kasutada seda jahvatatud toiduaine laialipuistamiseks.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada üle 3 minuti. Enne uuesti kasutamist 
laske seadmel 30 sekundi jooksul maha jahtuda.

Miniköögikombaini segamisnõu

1. Kinnitage köögikombaini alusele ajamivõll ja segamisnõu.
2. Sisestage nõu miniköögikombaini segamisnõusse. Veenduge, et miniköögikombaini 

õõnesvõlli sees olevad ribid sobituvad suure segamisnõu piludega.
3. Ühendage ajamivõlliga väike lõikenuga.
4. Paigutage sisse töödeldavad toiduained.
5. Paigaldage kaas, kinnitage see ning lülitage sisse.

Seadme pika kasutusaja tagamiseks ärge laske seadmel pidevalt töötada üle 30 sekundi 
ning laske pärast kolme töötsüklit mootoril vähemalt ühe minuti jooksul maha jahtuda.

PUHASTAMINE
• Enne puhastamist lülitage seade välja ning ühendage see toitevõrgust lahti.
• Erilist tähelepanu pöörake tarvikute ja lõiketerade käsitlemisele nad on väga teravad 

ning võivad põhjustada vigastusi.
• Mõned toiduained võivad põhjustada plastiku värvikaotust. See on täiesti normaalne ning ei kahjusta 

plastikut ega mõjuta toidu maitset. Värvikaotuse eemaldamiseks ja toiduainetega kokkupuutuvate 
pindade puhastamiseks pühkige neid taimeõliga niisutatud lapiga.

Aluse puhastamine: Puhastage alust kuiva lapiga.
Köögikombaini teiste osade (välja arvatud aluse) puhastamine: Täitke kraanikauss poolenisti veega, 
asetage puhastatavad osad vette ning puhastage neid käsnaga. Seejärel kuivatage osad kuiva lapiga.

30°

90°
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TEHNILISED ANDMED
Pidev kiiruse reguleerimine + impulssrežiim
Suure segamisnõu maksimaalne mahutavus 1,5 l
1,5 l mahuga klaasist kannmikser
0,5 l mahuga väike segamisnõu väiksemate toidukoguste töötlemiseks
6 funktsiooniga 4 roostevaba terasest riivimisketast
Mahlapress
Kahe roostevaba terasest lõiketeraga vahusti
Kaks roostevaba terasest tükeldustera
Plastist sõtkumistarvik
Tsitrusviljade mahla press
Ürtide ja maitseainete jahvatusveski koos puistevõrguga
Spaatel
Kahekordne ohutuslukk juhusliku käivitamise ärahoidmiseks
Sisselülitatud oleku indikaator
Libisemiskindel tugialus paremaks stabiilsuseks

Nimipinge: 230 V ~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 800 W
Müratase: < 85 dB

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa 

riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode 
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid 
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust 
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi 
nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
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