
 

 

HAKKIJA 40961 KASUTUSJUHEND 
 
 

 
 

 
 
OHUTUS 

 Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud ja õnnetused ei kuulu seadme tootja ega 
edasimüüja vastutusalasse.  

 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud hooldusettevõttes või 
sarnases kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  
 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  
 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 
abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 
kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida.  
 Hoidke seade kaugemal väikelaste käeulatusest.  
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.  
 Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisaosade vahetamist või eemaldamist. 
 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  



 

 

 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  
 Pange tähele! Lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja 

puhastades.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja neile sarnastes tingimustes, nagu 

personaliköök töökohtades, hotellide/majutusasutuste kliendiruumid, kodumajutused, 
taluköögid. 

 
TEHNILISED ANDMED 
 Mudel: 40961 - Design Mini Chopper Plus hakkija 
 Toide: 220 V - 240 V ~, 50 Hz /60 Hz 
 Võimsustarve: 400 W 
 Toitejuhtme pikkus u. 105 cm 
 Kaal u. 1.68 kg 
 Mõõtmed u: 185 x 160 x 235 mm (L x S x K) 
 Mahutavus: 

o 600 ml (20 vedelikuntsi või 2 1/2 tassi) 
o Vedeliku maht 400 ml 
o Vahustatav toiduaine: 200 ml 

 
SEADME OSAD 

 
                                                                   

ROOSTEVABAST TERASEST TERAD 
 
Terade ülemine ja keskmine paar on 
eemaldatavad. 
Kõige alumine terapaar on teljega integreeritud 
ja seda ei saa eemaldada. 
 
 
 
 
 

SISSE-/VÄLJALÜLITUSNUPP     MOOTORIKORPUS            KLAASANUM             KAAS / KAANE TIHEND 



 

 

TARVIK TERADE EEMALDAMISEKS 
Terade ülemise ja keskmise paari eemaldamise 
abivahend. 
 
Hakkijal on 3 terapaari, mida saab kasutada 
kõiki koos või ka üks- ja kakshaaval. Kõige 
alumine terapaar on teljega integreeritud ja 
seda ei saa eemaldada.  
 
SISSELÜLITAMINE JA TÖÖTAMINE 
Sisse-/väljalülitusnupu kergel vajutusel alustab mootor tööd madalal kiirusel 1. 
Tugeval vajutusel aktiveerub suur kiirus 2. 
Kasutamise järel tuleb toiduga kokkupuutunud osad eemaldada ja puhastada. Klaasanum, terade 
üksus ja kaas on pestavad nõudepesumasinas. 
 
ESMANE KASUTUSELEVÕTT 
Enne esimest kasutamist ja pärast pikalt mittekasutamist tuleks seadme eemaldatavad osad pesta. 
Pühkige seadme pealispinda niiske lapiga ja kuivatage kõik osad hoolikalt. 
 
KOKKUPANEK JA KASUTAMINE 
Lõigake ettevalmistatud toiduaine väiksemateks, umbes 3 - 4 cm suurusteks tükkideks.  
Paigutage silikoonalus kindlale tööpinnale. Töötava seadme ümber peab jääma 20 cm vaba ruumi. 
Paigutage silikoonaluse keskele klaasanum. Anum ei tohi asuda kalde all ega ebastabiilses asendis. 
HOIATUS: ettevaatust seadme lõiketeradega - oht vigastusteks! Hoidke teri kinni nende plastosadest. 
Paigutage terade telg alumise terapaariga allapoole anuma sees asuvale fikseeritud teljele. Võite 
paigaldada teised terad lisaks. Selleks võtke kinni terapaari plastosast ja asetage teljele. Seejärel 
keerake terasid ülemisest teljeotsast hoides vastupäeva, et need kinnituks teljel. 
Pange toiduaine anumasse, vältides liigtäitmist. Niiske ja tahke toiduaine täitmismaht on 600 ml. 
Täitmismaht vedelikega on 400 ml, täitmismaht vahustatavate vedelikega – 200 ml.  
Veenduge, et kaane tihendi asend oleks õige. Paigaldage kaas klaasanumale. Kaane sangad peavad 
sobituma klaasanuma vastavate sangakohtadega. Pange kaanele mootorikorpus peale ja keerake, 
kuni kinnitub. 
Tähtis! Seade ei lülitu sisse, kui osad ei ole õigesti paigaldatud.  
Ühendage pistik seinakontakti. Hoides mootorikorpusest kerge survega allapoole kinni, vajutage 
nuppu, et seade sisse lülituks. 
Mõne sekundi vältel toimub toiduaine peenestamine. Ärge laske seadmel töötada ühekorraga üle 10 
sekundi. Vajadusel tehke töötlemises 10 sekundi pikkusi pause ja/või töödelge toiduainet 
impulssidena. Soovitud tulemuse saavutamisel vabastage nupp. Eemaldage seade vooluvõrgust enne 
puhastamist. 
HOIATUS: kuivade toiduainete töötlemisel (suhkur, teravili) oodake enne kaane avamist 
mõnikümmend sekundit, et jahvatustolm saaks laskuda. Selline tolm võib olla plahvatusohtlik. Hoidke 
töötavast seadmest eemal lahtise tule allikad, et vältida tolmuplahvatust. 
Toiduaine väljavõtmiseks anumast tõstke esmalt anuma pealt ära mootorikorpus ja kaas. Võtke kinni 
teraüksuse ülemisest otsast ja tõmmake see klaasanumast välja. Tühjendage anum. 
Seejärel võib teraüksuse tagasi paigaldada ja asuda järgmist kogust töötlema. Kui töö on lõpetatud, 
puhastage seadme osad. 
 
 
 
 



 

 

PUHASTAMINE 
Võtke seadme küljest mootorikorpus ja eemaldage kaas. Kaane tihend on eemaldatav puhastamise 
eesmärgil. Võtke kinni teraüksuse plastosadest ja tõmmake välja anumast, vältides tera puudutamist 
käega. Loputage teri kraanivee all.  
Kõige alumist terapaari ei saa teljelt eemaldada. Teiste terade kättesaamiseks teljelt asetage terade 
eemaldamise tarvik lauale. Pange telg alumiste teradega tarviku õnarustesse. Hoides kinni plastosast, 
pöörake teraüksust vastupäeva nii, et ülemised terapaarid irduksid ja neid saaks teljelt eemaldada. 
Pühkige mootorikorpust pehme, kergelt niiske lapiga, peske eemaldatavad osad nõudepesuaine ja 
veega.. Kuivatage kõik osad hoolikalt ja laske õhu käes kuivada. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 

sisaldab taaskasutatavaid materjale. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate 
keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 
omavalitsustelt. 
 


