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OHUTUS 

 Seade on ette nähtud tavaliste kodumajapidamise toidukoguste töötlemiseks.  
 Ärge kasutage seadet koos mingite lisaosadega, mis seadme juurde ei kuulu ja mida tootja ei 

ole soovitanud.  
 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju.  
 Mingil juhul ei tohi avada seadme mootorikorpust ega parandada /modifitseerida voolujuhet 

omal käel. 
 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt. Ärge kasutage seadet kui seade on üle 

kuumenenud, olnud lühises, maha või vette/vedelikesse pillatud või saanud muul moel 
mehaanilisi kahjustusi või kui mootor ei tööta korralikult.  

 Märjaks saanud seade tuleb eemaldada vooluvõrgust ja koos kõigi juurdekuuluvate osadega 
toimetada tootja poolt volitatud remondiettevõttesse kontrollimiseks ja parandamiseks. 

 Ärge kasutage seadet ühtejärge üle 1 minuti korraga, väga tahkeid koostisaineid mitte üle 10 
sekundi.  

 Seadet ei tohi jätta elektrikontakti ühendatuks järelevalveta. 
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama.  
 Enne ühendamist vooluvõrku tuleb seade alati täielikult kokku panna. 
 Seadet ei tohi tirida ega kanda voolujuhet pidi. Hoidke kinni mootorikorpusest.  
 Ärge puudutage seadme terasid, kui seade on ühendatud vooluvõrku. 
 Ärge kasutage saumikseriga segamiseks purunevaid anumaid ega klaas- või 

portselananumaid. Kasutage kaasasolevat segamisanumat või sellele sarnast anumat. 
 Töötamise käigus ei tohi töötlemistarvik anuma seinu puudutada.  
 Kui seadet kasutavad lapsed, on täisealise inimese poolne tähelepanelik juhendamine vajalik. 
 Väikelapsed ei tohi mängida seadme osade ega pakendiga.  
 Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väikelaste või vastutusvõimetute isikute poolt ilma 

juhendamiseta. 
 Seade tuleb paigutada puhtale, tasasele ja kindlale alusele, kus välistegurid seda mõjutama ei 

pääse ja kus väikelapsed ei oma seadmele ligipääsu.  
 Ettevaatust seadme lõiketeradega - oht vigastusteks! 
 Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette ega muusse 

vedelikku.  
 Vedelikud ei tohi sattuda mootorikorpusesse ega juhtmele.  
 Kui seade saab märjaks, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja kuivatage /laske osadel 

kuivada. Enne seadme põhjalikku ärakuivamist ei tohi seadet kasutada.  
 Ärge puudutage seadet märgade kätega.  
 Kui seadme mootorikorpus saab märjaks, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja laske 

põhjalikult kuivada.  
 Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel peale toiduainete töötlemise kodumajapidamise 

tingimustes. Seadmega ei tohiks töödelda liiga tahkeid toiduaineid, nagu näiteks terad, 
seemned, kohvioad.  

 Eemaldage seade elektrikontaktist enne koost lahti võtmist / kokkupanekut ja puhastamist. 
 Ärge jätke seadme osi ilma puhastamata kuivama. 



 

 

 
SEADME OSAD 
 
otsikud 

 
 vispel  

 
 
 
 
 

Hakkija 
500 ml anum kaanega 

 
 
Segamisanum 
800 ml anum kaanega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiiruslüliti, kiirus seadistatav 

astmetel 1-5 
 

LED märgutulega 
sisse/väljalülitamisnupp 

Pehmepinnaline käepide 
 
 

800 W mootor 
 

Vabastusnupud 
 tarvikute eemaldamiseks 

 

 

roostevaba sau 



 

 

KASUTUSELE VÕTMINE JA KASUTAMINE 
Enne esimest kasutuskorda peske kõiki eemaldatavaid osi ja pühkige niiske lapiga mootorikorpust. 
Valmistage toiduaine sobivas suuruses tükkidena ette ja pange kaasasolevasse segamisanumasse.  
HOIATUS - segamisanum ei ole kuumuskindel. Maksimaalselt talub see anum 70 C kraadi. Kui 
toiduaine on äsja keedetud, laske sel pisut jahtuda.  
Kindlustage, et seade oleks eemaldatud vooluvõrgust.  
Paigutage saumikseri vars mootorikorpuse külge ja vajutage, kuni osad omavahel kinnituvad. 
Veenduge, et sau on korralikult mootorikorpuse küljes kinni ning alles seejärel ühendage seade 
elektrikontakti.  
Kastke saumikseri teraga ots toiduainesse. Valige lülitiga sobiv kiirus.  
Toit võib laiali paiskuda, seega 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. 
Maksimaalne töötlemisaeg on 1 minut, vältimaks seadme ülekuumenemist. Mootor peab olema 
seiskunud, kui tõstate saumikseri otsiku anumast välja.  
Eemaldage pistik koheselt pärast kasutamist elektrikontaktist.  
Asetage seade stabiilsele, lamedale aluspinnale, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks. 
HOIATUS. Enne seadme lahtivõtmist tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. Vabastage tarvik 
mootorikorpuse küljest, vajutades mõlemat vabastusnuppu.  
 
KARTULIPUDRU TARVIK 
Tarvikuga saab valmistada kartulipüreed. Lisaks saab selle tarvikuga ka muid köögiviljapüreesid teha. 
Kindlasti peavad köögiviljad enne püreeks valmistamist olema keedetud. 
Enne ühendamist vooluvõrku tuleb seade alati täielikult kokku panna. 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 kaasasolevasse segamisanumasse. 
HOIATUS: segamisanum ei ole kuumuskindel. Maksimaalne temperatuur, mida anum talub, on 70 
kraadi. Kui toiduaine on äsja keedetud, laske sel pisut jahtuda.  
Kindlustage, et seade oleks eemaldatud vooluvõrgust. Paigutage tarviku vars mootorikorpuse külge ja 
vajutage, kuni osad omavahel kinnituvad. Tarvik ei tohi logiseda. Seejärel ühendage seade 
vooluvõrku. Asetage tarviku ots toidusse. Valige lülitiga sobiv kiirus. Toit võib laiali paiskuda, seega 
ärge tõstke otsikut toidust sel hetkel, kui terad pöörlevad. 
 
HAKKIJA  
Sellega on kerge tükeldada tahkemat toitu: liha, juustu, sibulat, ürte, küüslauku, porgandeid, 
mandleid jne. Ärge hakkige liiga tahkeid aineid, nagu seda on jääkuubikud, kohvioad ja teravili.  
HOIATUS! Enne ühendamist vooluvõrku tuleb seade alati täielikult kokku panna. Ärge puudutage 
vooluvõrku ühendatud seadet mujalt kui vaid käepidemest. 
Hakkija anum ei ole kuumuskindel. Maksimaalselt talub see anum 70 C kraadi. Võimaldage keedetud 
koostisainetel enne anumasse panekut jahtuda. Kindlustage, et seade oleks eemaldatud 
vooluvõrgust. Paigutage hakkija terad anuma keskel olevale teljele. Keerake seda päripäeva, et tera 
kinnituks. Pange anumale alla mittelibisev kate. 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. Seejärel 
ühendage seade elektrikontakti. Valige lülitiga sobiv kiirus.  
Töötlemise ajal tuleb hoida ühe käega kinni hakkija anumast. Vajutage nuppu, mootori käivitamiseks. 
HOIATUS! Maksimaalne töötlemisaeg on 1 minut, vältimaks seadme ülekuumenemist. 



 

 

 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks karedaid, abrasiivseid, söövitavaid, lahustavaid 
puhastusvahendeid ega metallesemeid. Kõik need võivad kahjustada seadme pinda.  Visplit, hakkija 
tera, hakkija anumat (mitte kaant) ja segamisanumat ning mittelibisevaid aluseid tohib pesta 
nõudepesumasinas. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: Art. Nr. 40975 saumikseri komplekt Design Advanced Pro 
Toide: 220-240 V -50/60 Hz 
Maksimaalne võimsustarve: 800 W 
Voolujuhtme pikkus u. 130 cm 
Kaal u. 775 g 
 
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. 
 


