
 

 

 
SAUMIKSER 

 DESIGN ADVANCED 40974 
 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. 

 
SEADME OSAD 

 
A kiiruse lüliti 
B sisselülitusnupp 
C turbonupp 
D mootorikorpus 
E vabastusnupud 
F roostevabast terasest sau 
G vispli hoidik 
H vispel 
I hakkija kaas 

J hakkija tera 
K hakkija anum (500 ml) 
L kaanena kasutatav mittelibisev alus hakkija 
anumale 
M segamisanum (800 ml) 
N kaanena kasutatav mittelibisev alus 
segamisanumale 
O seinakinnitus (ei ole pildil) 



 

 

 
TEHNILINE TEAVE 
Mudel: Art. Nr. 40974 saumikseri komplekt Design Advanced 
Toide: 220-240 V -50/60 Hz 
Maksimaalne võimsustarve: 800 W 
Voolujuhtme pikkus u. 120 cm 
Kaal u. 780 g 
Mõõtmed 55 x 55 x 210 mm (L x S x K) 
 
KASUTUSELE VÕTMINE JA KASUTAMINE 
Enne esimest kasutuskorda peske kõiki eemaldatavaid osi ja pühkige niiske lapiga mootorikorpust. 
Ärge puudutage vooluvõrku ühendatud seadet mujalt kui vaid käepidemest.  
Enne sisselülitamist peab saumikseri tarviku otsik olema toidusse kastetud, et vältida toiduaine 
laialipaiskumist. 
Valmistage toiduaine sobivas suuruses tükkidena ette ja pange komplekti kuuluvasse 
segamisanumasse.  
Segamisanum ei ole kuumuskindel. Maksimaalselt talub see anum 70 C kraadi. Kui toiduaine on äsja 
keedetud, laske sel pisut jahtuda.  
Paigutage saumikseri vars mootorikorpuse külge ja vajutage, kuni osad omavahel kinnituvad. 
Ühendage seade elektrikontakti. 
Kastke saumikseri teraga ots toiduainesse. Valige lülitiga sobiv kiirus.  
Toidu laiali paiskumise ohu tõttu ärge tõstke otsikut toidust sel hetkel, kui terad pöörlevad. 
Töötlemise ajal tuleb hoida ühe käega kinni segamisanumast. Tehke saumikseriga toidu sees 
ringliigutusi, et saavutada ühtlane tulemus. Mootor peab olema seiskunud, kui tõstate saumikseri 
otsiku anumast välja. 
 
HAKKIJA KASUTAMINE 
Hakkijaga on kerge tükeldada tahkemat toitu: liha, juustu, sibulat, ürte, küüslauku, porgandeid, 
mandleid jne. Ärge töödelge selle hakkijaga liiga tahkeid aineid, nagu seda on jääkuubikud, kohvioad 
ja teravili. 
Hakkija anum ei ole kuumuskindel. Maksimaalselt talub see anum 70 C kraadi. Võimaldage keedetud 
koostisainetel enne anumasse panekut jahtuda.  
Paigutage hakkija terad anuma keskel olevale teljele. Keerake seda päripäeva, et tera kinnituks. 
Paigutage toit anumasse. Täitke anum kõige rohkem kuni 500 ml märgistuseni. Paigutage hakkija vars 
mootorikorpuse külge ja vajutage, kuni osad omavahel kinnituvad. Veenduge, et tarvik on korralikult 
mootorikorpuse küljes kinni. Ühendage seade elektrikontakti. 
Valige lülitiga sobiv kiirus. Töötlemise ajal tuleb hoida ühe käega kinni hakkija anumast. Vajutage 
nuppu, mootori käivitamiseks. Maksimaalne töötlemisaeg on 1 minut, vältimaks seadme 
ülekuumenemist.  
Pärast töötlemise lõppu ja väljalülitamist oodake mootori peatumiseni. Eemaldage seade 
elektrikontaktist. Mõlema vabastusnupu vajutusel saab mootorikorpuse eemaldada hakkija tarviku 
küljest. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Tarviku eemaldamiseks saumikseri mootorikorpuselt tuleb samaaegselt vajutada mõlemat 
vabastusnuppu ja teise käe abil eemaldada tarvik.  
Eemaldage anumatest ja tarvikute küljest suuremad toidujäägid. Peske need osad nõudepesuaine ja 
sooja vee ning käsnaga. Loputage, kuivatage. 



 

 

Seadme plastosad võivad aja jooksul värvuda, eriti toiduainetes sisalduvate värvainete mõjul (peet, 
porgand). Neid kohti võib proovida puhastada toiduõliga. Anuma läbipaistvus aja jooksul väheneb. 
Need värvimuutused ei mõjuta seadme funktsionaalsust. 
Mootorikorpust tohib puhastada vaid niiske või kuiva lapiga. Vett korpusesse ajada ei tohi.  
Kuivatage kõik osad hoolikalt. Jätke seadme osad võimalusel õhu kätte kuivama.  
Visplit, hakkija tera, hakkija anumat (mitte kaant) ja segamisanumat ning mittelibisevaid aluseid tohib 
pesta nõudepesumasinas. 
 
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. 


