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OHUTUS 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 
(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  

 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 

ega midagi muud, 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. 
 Pöörduge seadme rikke korral kontrollimiseks ja parandamiseks tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. 
 Saumikseri ja hakkija anumate sisemuses tohib kasutada toiduaineid, mille maksimaalne 

temperatuur on 60°C.  
 Ärge töödelge seadmega kõvu koostisaineid (pähklid, seemned, terad). 



 

 

 Süttimisohu tõttu ei tohi vooluvõrku ühendatud seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega 
paberist alusel.  

 Vältige seadme tuulutusavade kinnikatmist.  
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest 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.  

 Väikelapsed ei tohi seadmega ilma vastutusvõimelise isiku juhendamiseta tegeleda ega 
seadet puhastada. Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga.  

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest.  
 Seadet ei tohi jätta väikelaste ligidusse ilma järelevalveta. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse.  
 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuks ilma kasutamise vajaduseta.  
 Enne puhastamist või kui seadet ei kasutata, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast. 
 Ärge käivitage seadet ilma toiduaineteta.  
 Kui mootori töö mistahes ajahetkel ülekoormuse tõttu aeglustub, lülitage seade välja.  
 Järgige katkematule kasutamise kestvusele seatud piirangut.  
 Seadet tuleb hoida liigse mehaanilise jõu eest.  
 Ärge puhastage seadet teravate esemete ega kangete kemikaalidega.  
 Seadme mootorikorpus ja juhe ei ole pestavad nõudepesumasinas.  
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama.  
 Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks. 

 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: artikkel nr. 40983 Design Hand Mixer Pro 
Toide: 220 - 240 V 50/60 Hz 
Võimsus: 500 W 
Kaitseklass: II 
Voolujuhtme pikkus u. 145 cm 
Kaal 1.2 kg 
Mõõtmed umbes: 18,5 x 16 x 23,5 cm  
Mahutavus 800 ml (saumikseri anum); 750 ml (hakkija) 
Maksimaalne töötamisaeg jätkuvalt: 

10 minutit (visplid, taignakonksud) 
1 minut (saumikser) 
15 sekundit (hakkija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEADME OSAD 
1 ajam saumikseri varre ja hakkija jaoks 
2 mootorikorpus 
3 tarvikute ühendamise liitmikud 
4 vabastusnupp – tarvikute eemaldamiseks liitmikust 
5 impulsskiiruse nupp 
6 kiirusvaliku nupp 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARVIKUTE HULKA KUULUVAD: 
 Taignakonksude paar, segurite paar, vispel 
 Saumikseri vars 
 Hakkija anum koos kaanega ja teraga 

 
Mikser on ette nähtud erinevate toiduainete segamiseks, vahustamiseks, püreestamiseks, 
hakkimiseks. Siiski ei asenda see tugevamat köögikombaini.  
Selle seadmega ei saa sõtkuda väga paksu tainast, nagu pärmi- ja leivatainas, samuti mitte pressida 
mahla ega jahvatada tahkeid koostisaineid (pähklid, seemned, kohvioad jms). 
 
 
 
 

 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 
Pakkige seade lahti ja eraldage pakendist kõik seadme osad. Kontrollige, et seadmel poleks kahjustusi 
ja ükski osa poleks puudu. 
Enne esimest kasutamist ja pärast pikaajalist mittekasutamist tuleks pesta seadme eemaldatavad 
osad. 
 
KASUTAMINE 
Tarvikute ühendamine liitmikus. 
Seade ei tohi olla ühendatud elektrikontakti. Kiiruslüliti peab olema asendis 0. Tarvikute otsad 
peavad olema puhtad ja kuivad. 
Ajamid pöörduvad teineteise suhtes vastupidistes suundades. Seepärast on taignakonksud erinevate 
otstega. Vältimaks taignakonksude valepidi ühendamist, saab kummatki konksu ainult omaenda 
kindlasse liitmikku ühendada.  
Vispel on kasutatav üksi ja see on ühendatav mõlemasse liitmikku.  
Segurite ühendamine toimub samal moel, nagu taignakonksude puhul – kumbki kindlasse liitmikku. 
Tarvik ühendatakse liitmikku lükates ja kergelt keerates, kuni vars klõpsuga kinnitub. 
 
Taignakonksude, vispli ja segurite kasutamine 
Jätkuv töötamine nende tarvikutega võib kesta kuni 10 minutit järjest, ilma seadme ülekuumenemise 
ohuta. Laske seadmel mõne minuti vältel jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.  
Ärge kasutage nende tarvikutega koos hakkija anumat - see võib kahjustuda!  
Enne seadme käivitamist peavad segurid olema kastetud vahustatava toiduaine sisse.  
Kasutamise järel lülitage seade välja ja tõstke alles seejärel tarvikud toiduainest, vältimaks toidu 
laialipritsimist. 
Segamisanum ei tohi olla liiga täis, muidu paiskub segatav toiduaine üle ääre. 
Alustamiseks valige töökiirus 1, vajadusel lisage kiirust. Kiirus on töötamise käigus muudetav. 
Impulssnupu vajutusel suureneb töökiirus lühikeseks hetkeks maksimumini. Lõpetamiseks seadistage 
kiiruslüliti asendisse 0. 
Hoides tarvikuid ühe käega, vajutage eemaldamisnuppu ja tõmmake tarvikud mikseri küljest ära. 
Puhastage osad pärast iga kasutamist. 
 
Saumikseri paigaldamine ja kasutamine 
Saumikseri ajamit kaitseb isesulguv kate. Vajutage kate lahti, kui hakkate saumikseri otsikut 
paigaldama. Otsik peab olema kuiv ja puhas. Avage ajami kate saumikseri varrega lükates. Siis 
sisestage saumikseri varre otsi ajamisse ja keerake päripäeva kinni. 
Kiiruslüliti asendis M töötab mootor vaid saumikseriga ja hakkijaga.  
Enne käivitamist tuleb saumikseri otsik kasta toidu sisse, vältimaks pritsmeid. Enne saumikseri 
tõstmist toidust tuleb seade välja lülitada. 
NB! Saumikseri töökiirus on ühtlane ega ole seadistatav. 
Saumikseri kasutamisel peab kiirusvaliku nupp olema seadistatud asendisse M. Saumikseri 
käivitamiseks vajutage impulsskiiruse nupule ja hoidke nuppu vajutatuna. Impulsskiiruse nupu 
vabastamisel seiskub saumikser.  
Pärast töötlemise lõppu vabastage impulsskiiruse nupp, seadke kiirusvaliku lüliti asendisse 0 ja 
eemaldage seade vooluvõrgust. 
Keerake saumikseri otsik vastupäeva keerates lahti, kuni see eraldub mikseri korpusest. Kate sulgub 
iseenesest. Peske saumikseri otsik kohe kasutamise järel. 
 
 



 

 

Hakkija 
Tähtis! Ärge täitke hakkija anumat liigselt. Hakkija tarvik ei ole ette nähtud vedelike segamiseks. 
Hakkija kaanes olev liitmik sobitub samasse ajamisse, kuhu saumikseri otsik. Ajamit kaitseb isesulguv 
kate. Vajutage kate lahti, kui hakkate hakkija kaant paigaldama.  
Hoidke hakkija tera ülemisest otsast ja sisestage hakkija anumasse. Pange ettevalmistatud toidutükid 
anumasse. Ärge ületage maksimaalse täitmise taset.  
Kindlustage, et hakkija tera ülemine osa on puhas. Katke anum kaanega. Keerake kaant päripäeva 
kinni. Hoidke ühe käega kinni hakkija anuma sangast. 
Kui hakkija on kokku pandud ja toiduaine on hakkija anumas, ühendage seade vooluvõrku. 
Seadistage kiiruslüliti asendisse M. Hoidke hakkija anumat ja mikserit sangadest. Impulssnuppu 
vajutades käivitub hakkija. Nupu vabastamisel mootor seiskub. 
Eemaldage seade elektrikontaktist. Hoides ühe käega hakkija kaanest, keerake mootorikorpust 
vastupäeva. Tõstke mootor ja eemaldage hakkija kaas ajamist, eemaldage anumast tera. 
Pärast iga kasutamist puhastage hakkija süsteem. 
 
PUHASTAMINE 
Mootorikorpust ega juhet ei tohi märjaks teha. Seadme anumaid ei tohi pesta üle 60°C juures. Ärge 
kasutage seadme puhastamisel kangeid puhastusaineid, pleegiteid, lahusteid ega muud sarnast. Ärge 
puhastage seadet teravate esemete / küürimistarvikutega.  
Seadme mootorikorpus ja juhe ei ole pestavad nõudepesumasinas. Pühkige mootorikorpust niiske 
pehme lapiga. Eemaldage pritsmed seadme alaküljelt. 
 
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. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 


