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KASUTUSJUHEND ET

  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 vastutata 
transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade 
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi 
ettevaatusabinõusid, 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 toiduhakkijat. Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme 

asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see 

võib põhjustada elektrilööki!

3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega.
4. Ärge kasutage toiduhakkijat välistingimustes ning niiskes keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või 

seadet märgade kätega. Elektrilöögi oht.
5. Toiduhakkija kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud.
6. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 
7. Erilist tähelepanu pöörake otsikute käsitlemisel, lõiketerad on väga teravad ning võivad põhjustada 

vigastusi.
8. Kasutage ainult toiduainete töötlemiseks. Töödeldavate toiduainete maksimaalne lubatud temperatuur 

on 80°C. Ärge toiduaineid keetke.
9. Enne seadme käivitamist asetage mahuti õigesse asendisse, ühendage lõiketerad mootoriga ning alles siis 

ühendage toitejuhe pistikusse. Eemaldage lõiketera enne mahuti tühjendamist. See vähendab vigastuse 
riski.

10. Ärge jätke toitevõrku ühendatud lõikurit järelevalveta. Enne hoolduse teostamist ühendage toitejuhe 
vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust 
lahtiühendamisel tõmmake pistikust. Enne hoiustamist kerige toitejuhe lõdvalt ümber lõikuri.

11. Ärge kasutage lõikurit kuumusallika, näiteks ahju läheduses. Kaitske seda otsese päikesevalguse eest.
12. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
13. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid, vastasel juhul võib garantii kaotada kehtivuse.
14. Kasutage lõikurit ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. See lõikur on ettenähtud kasutamiseks 

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

15. Seade ei ole ettenähtud kasutamiseks laste poolt. Hoidke seadet ja toitejuhet lastele kättesaamatult. 
Seadet on lubatud kasutada vähendatud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutel, kui nad 
on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud seadme 
kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

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

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!
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1. Toitelüliti
2. Mootoriga alus
3. Lõikuri mahuti kaas
4. Lõiketera
5. Lõikuri mahuti

KASUTUSJUHISED
Lõikur on ettenähtud puuviljade, juurviljade, liha, pähklite, ürtide jne. lõikamiseks. 
Enne esmakordset kasutamist loputage tarvikuid ja mahutit põhjalikult. 
1. Hoidke lõiketeradega blokki plastikosast ning kinnitage see ettevaatlikult mahutile. Olge äärmiselt 

ettevaatlikud, kuna lõiketerad on väga teravad.
2. Asetage toiduained segamisnõusse vastavalt töötlemisjuhisele. Toiduainete kogus ei tohi ületada 

2/3 mahuti mahust. Pange kaas mahuti peale.
3. Pange mootoriga alus mahuti kaanele õigesse asendisse ning lõiketerade bloki võllile.
4. Ühendage toitejuhe toitevõrguga.
5. Vajutage lühiajaliselt aluse ülaosas olevat lülitit ning töödelge toiduaineid korduvalt kuni soovitud 

konsistentsi saavutamiseni.
6. Pärast lõiketerade täielikku peatumist, ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti ning alles seejärel eemaldage 

mootoriga alus ja mahuti kaas.
7. Eemaldage lõiketeradega blokk ettevaatlikult mahutist ning lõpuks eemaldage töödeldud toit.

Ohutuskaitse: Mootor on varustatud ohutuslülitiga, mis lülitab seadme ülekoormuse korral 

automaatselt välja ning pärast jahtumist võimaldab seadet uuesti kasutada.

Toiduainete töötlemisjuhis

KOOSTISOSA MAKSIMAALNE KOGUS (g) MAKSIMAALNE AEG (sekundid)

Sibul 200 g (lõigatud kaheksandikeks) 5–10 sekundit impulssidena
Puuviljakompott 150 g (umbes 5 g/tükk) 10 sekundit

Küüslauk 150 g 5–10 sekundit impulssidena
Küpsised 20 g 15 sekundit

Juust 80 g 15 sekundit
Mandlid 80 g 15 sekundit

Sarapuupähklid 80 g 15 sekundit
Kreeka pähklid 80 g 15 sekundit

Kõvakskeedetud munad 4 munakollast 5–10 sekundit impulssidena
Liha 150 g (umbes 5 g/tükk) 10 sekundit
Sink 150 g 10 sekundit

Vedelikud 0,3 l 10 sekundit
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Märkus:

• Seadme maksimaalne pideva töötamise aeg on 20 sekundit, enne järgmist kasutamist laske seadmel vähemalt 
2 minuti jooksul maha jahtuda. Vastasel juhul võib see põhjustada seadme ülekuumenemist ja kahjustamist.

• Ärge kasutage lõiketerasid kõvade toiduainete, nagu näiteks kohviubade, jääkuubikute, vürtside või šokolaadi 
töötlemiseks.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Puhastage ainult mahajahtunud 
seadet!

Puhastage alust niiske lapiga. Ärge kunagi puhastage seda voolava vee all, ärge loputage ega sukeldage 
seda vette! Muid osi saate pesta jooksva vee all. Ärge peske nõudepesumasinas. Pärast värviliste 
tooduainete töötlemist võivad seadme plastikosad muuta oma värvi. Ärge kasutage kaabitsat, abrasiivseid 
puhastusvahendeid või lahusteid. Enne hakkija hoiustamist veenduge, et see täielikult maha jahtunud, puhas 
ja kuiv.

VEAOTSING

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Mootor ei tööta Alus, mahuti kaas ja lõiketerade blokk 
ei ole nõuetekohaselt kokku pandud.

Asetage mootoriga alus 
nõuetekohaselt mahuti kaanele ning 
lõiketerade bloki võllile.

Mootor kuumeneb üle 
ning eritab lõhna.

Liiga palju toiduaineid või liiga pikk 
töötamise aeg.

Vähendage toiduainete kogust ning 
proovige pärast seadme jahtumist 
uuesti.

Mitterahuldavad 
tulemused liha hakkimisel

Lihatükid on liiga suured või on liha 
liiga palku.

Vähendage liha kogus ja tükkide 
suurust.

TEHNILISED ANDMED
Mahuti maht 1 l
Müratase: 80 dB
Nimipinge: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 250 W

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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