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OHUTUS 

 Seadet tohib kasutada ainult siseruumides. 
 Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites ega veesõidukites.  
 Ärge kasutage seadet õues.  
 Seadme küljes tohib kasutada vaid originaalvaruosi või seadme tootja soovitatud varuosi. 
 Ärge avage seadme mootorikorpust.  
 Seade ega selle osad ei tohi asuda väikelaste käeulatuses. Lastel ei tohi lubada seadme ega 

selle osadega mängida.  
 Kui seadet kasutavad lapsed või vaimse/füüsilise puudega inimesed, peab nende ohutuse 

eest vastutav isik neid tegevuses juhendama ja abistama.  
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

 Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  
 Seadet ei tohi jätta töötama ilma järelevalveta.  
 Seadme kasutamise koht peab olema tasane ja kindel tööpind, kus on piisavalt ruumi 

seadmele ja vajaminevatele tarvikutele. 
 Seade ei tohi paikneda liiga tööpinna serva lähedal, kus esineb seadme allakukkumise oht. 
 Voolujuhet ei tohi lasta rippuda üle lauaservade ega paigutada selliselt, et keegi võiks 

juhtmele komistada ja seadme laualt maha tõmmata. 
 Seadme tuulutusavausi ei tohi kinni katta. Seadme ümber peab olema piisav ruum 

õhuringluse jaoks.  
 Ärge kastke seadme mootorikorpust vette. Elektrilöögi oht!  
 Seadme alla ei tohi paigutada tekstiilist, paberist ega muust süttivast materjalist esemeid. 
 Seade ei või asuda kuumusallikate ligiduses ega kuumuskiirguse mõju all.  
 Kindlustage, et seadme korpus, lülitid ega juhe ei saaks märjaks. Kui nii peaks kogemata 

juhtuma, ei tohi seadet kasutada enne, kui kõik osad on põhjalikult kuivanud.  
 Vett ega muid vedelikke ei tohi sattuda mootorikorpusesse.  
 Mootorikorpust, voolujuhet ega pistikut ei tohi teha märjaks ega kasta vette ega vedelikesse. 

Kui vesi satub mootorikorpusele, tuleb seade kiirelt välja lülitada, eemaldada vooluvõrgust ja 
kuivatada pind.  

 Seade ühendatakse 220 – 240 V toitega.  
 Enne seadme puhastamist või lisaosade vahetamist tuleb seade alati eemaldada 

vooluvõrgust.  
 Seadme voolujuhe tuleb alati enne seadme ühendamist elektrikontakti korralikult lahti 

kerida.  
 Paigutage seade pistikupesa ligidusse ja ühendage otse pistikupessa. Ärge kasutage seadme 

ühendamiseks vooluvõrku mingeid pikendusjuhtmeid. 
 Seade tuleb ühendada töökorras ja nõuetekohasesse, kaitsme ja maandusega varustatud 

pistikupessa, toitele 220/240V, 50 Hz. Seadme maksimaalne võimsustarve on 1000W. 
 Küsimustega elektriühenduse osas pöörduge kvalifitseeritud elektripaigaldaja poole. 
 Tõmmates pistikut välja pistikupesast, hoidke kinni pistikust, ärge tirige juhtmest.  
 Seadet teisaldades hoidke kinni seadme põhjast. Kunagi ärge tõstke seadet täitelehtrist 

hoides.  
 Kasutage hakklihamasinat vaid liha ja köögiviljade töötlemiseks. Ärge jahvatage sellega konte 

ega muud liiga tahket.  



 

 

 Ärge laske mootoril liiga kaua ühtejärge töötada – mootor kuumeneb liigse koormuse 
tulemusel üle. Mootor peatub täielikult kuni 6 sekundi vältel peale väljalülitamist.  

 Pärast kasutamist tuleb seade puhastada kohe. Toidujääke ei tohi jätta masina külge 
kuivama.  

 Seadme osi ei tohi kunagi puhastada abrasiivsete ainete ega teravate esemete abil. Seadet 
ega selle osi ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud, ei tööta korralikult või on ülekoormuse tõttu 
seiskunud.  

 Masin on tõenäoliselt kahjustatud, kui ajam või mootor on aeglasevõitu.  
 Mistahes häirete korral seadme töös tuleb pöörduda tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Seadme remonti  ja tehnilist hooldust / juhtme 
vahetamist tohib teostada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte spetsialist.   

 Ärge kunagi kasutage masina kokkupanemisel või lahtivõtmisel ülemäärast jõudu – kõik osad 
on omavahel ühendatavad ilma erilist jõudu rakendamata. 

 Kasutage risttera ainult koos jahvatussõelaga, mitte ühega lisaotsikutest A ja B.  
 Kui kasutamise käigus selgub, et tigupressi korpus või kinnitusrõngas oma asukohas logiseb, 

lülitage seade koheselt välja ja eemaldage vooluvõrgust. Kontrollige kõigi osade õiget 
paigaldust ja kinnitumist enne kasutamist. 

 Vältimaks õnnetusi, tuleb oodata, kuni mootor on täiesti peatunud ning eemaldada pistik 
elektrikontaktist - selleks, et seadet koost lahti võtta, puhastada või teise kohta toimetada. 

 Toiduainet ei tohi täitetorusse lükata sõrmedega. Selleks kasutage vaid kaasasolevat 
lükkamistarvikut.  

 See hakklihamasin ei ole ette nähtud kõvade ega kiuliste toiduainete purustamiseks (kondid, 
pähklid, ingver).  

 Kõvemad köögiviljad nagu sibul, porgand, tuleks enne masinasse lisamist aurutada.  
 Kui mootor jääb kinni, lülitage seade koheselt välja, eemaldage elektrikontaktist ja 

kõrvaldage ummistus.  
 Toiduga kokkupuutuvaid osi tuleb enne esimest kasutamist ja pärast iga kasutamist hoolikalt 

pesta. 
 Täitelehtrist tuleb seadme töötamisel hoiduda piisavasse kaugusse - toidutükikesed võivad 

täitetorust tagasi paiskuda.  
 Käsitsege risttera ettevaatusega - lõikeservad on väga teravad! 
 Säilitage seadet puhtas, tolmuvabas keskkonnas, kus temperatuur on üle külmumispunkti, 

kus puudub niiskus ja oht mehaanilisteks vigastusteks, ülekuumenemiseks vms.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellele sarnastes oludes, nagu 

personaliköök töökohtades, talud, hotellide/majutusasutuste kliendiruumid. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: Art. Nr. 41402 hakklihamasin Pro 
Toide: 220-240 V, 50 Hz 
Võimsustarve 350 W; maksimaalne võimsuskoormus 1000 W 
Voolujuhtme pikkus  1.2 m 
Kaal 6 kg 
Mõõtmed: (L x S x K) 41 x 16.5 x 36 cm 
 
 
 



 

 

SEADME OSAD 

 
A väljalülitamine / tagurpidikäik 
B sisselülitamine 
C toite katkestuslüliti 
D ajami liitmik 
E lükkamistarvik 
F täitetoru lehter 
G tigupressi korpus 
H tigupress 

I risttera 
J peene jahvatuse sõel 
K keskmise jahvatuse sõel 
I jämeda jahvatuse sõel 
M lisatarvik A 
N lisatarvik B 
O kinnitusrõngas 
Q mootorikorpus 

 

 
Jahvatussõelte puhastustarvik         Täitelehter                      Tarvikute hoidik              Hoiukoht juhtmele 
 
 
 
 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 
Enne esmakasutamist peske kõik seadme toiduga kokkupuutuvad osad nõudepesuaine ja sooja vee 
ning seejärel puhta veega. Kuivatage. 
 
KOKKUPANEK 
1. Asetage seade kindlale töötasapinnale.  
2. Keerake vastupäeva lahti seadme küljel asuv kinnitusmutter. Nüüd 
tuleb tigupressi korpus kinnitada mootorikorpuses asuvasse ajamisse. 
Täitetoru peaks osutama otse üles. Hoidke tigupressi korpust ühe käega 
ja sisestage kinnitusmutter küljel asuvasse avasse, et tigupressi korpus 
fikseerida. Keerake mutrit päripäeva kinni (joonis 1). Vältige ülemäärase 
jõu kasutamist. 
HOIATUS - jahvatustera lõikeserv on terav. Ettevaatust käsitsemisel! 
 
3. Sisestage tigupress (pikema kitsama otsaga esmalt) korpuse sisse ja 
keerake kergelt, kuni asetseb korpuses kindlalt (joonis 2). Veenduge 
tigupressi õiges paigutuses korpuse sees.  
HOIATUS - kasutage risttera ainult koos jahvatussõelaga, mitte 
lisatarvikutega A ja B. Lisaotsikute kasutamisest on juttu edaspidi. 
 
4. Paigaldage risttera tigupressi teljele. Ümardatud külg jääb korpuse 
sisemuse suunas, lõikeserv jääb ette (väljapoole). Vt. joonist 3.  
Tähtis! Kui tarvikud kipuvad jääma korpusest väljapoole, ei ole tigupress 
järelikult õiges asendis. Keerake tigupressi, et see oma kohale asetuks. 
 
 
5. Paigaldage terast järgmisena peenestussõel. Tigupressi korpuse 
suudmes olevad 2 naga peavad sobituma vastavatesse õnarustesse 
peenestussõela ääres nagu joonisel 4.  
 
 
 
6. Kinnitage kinnitusrõngaga. Joonis 5.  
HOIATUS - ärge kasutage mingeid tööriistu osade kinnikeeramiseks. Ärge 
pingutage keeret üle. Liigse jõu kasutamisel võidakse keeret kahjustada. 
Kui rõngast on raske peale keerata, võib keermelisi pindu kergelt mingi 
söödava õliga määrida. 
 
7. Asetage kohale täitelehter ja suruge paika. Seade on valmis 
kasutamiseks. 
 
KASUTAMINE 
See hakklihamasin ei ole ette nähtud kõvade ega kiuliste toiduainete purustamiseks (kondid, pähklid, 
ingver). Kõvemad köögiviljad nagu sibul, porgand, tuleks enne masinasse lisamist aurutada. Varuge 
käepärast paberrätikuid, et töötlemisel tekkivaid vedelikke kuivatada. 
1. Lõigake liha ribadeks, nii et need mahuks hästi täitetoru tunnelisse. Eemaldage kõvad koed. 
2. Pange hakklihamasin kokku nagu eelpool kirjeldatud ja asetage väljundi ette anum hakkliha jaoks. 
3. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse. 



 

 

4. Töötamisel tuleb lihatükid sisestada ükshaaval ja lükata täitetorusse 
lükkamistarvikuga (joonis 6).  
5. Kasutamise lõppedes lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.  
Seadme võimsus on piisav kuni 30 kilo liha jahvatamiseks korraga (toores 
ja keedetud). 15 minutiga töödeldakse 5 kg. 
Tähtis! Töötage rahulikus tempos. Liiga kiire toiduainete lisamine ja 
nende allalükkamine jõuga võib tekitada masina ummistumise. 
Puhastage seade alati koheselt kasutamise järel. 
 
VORSTITARVIK / KIBBEH TARVIK 
1. Valmistage ette täidis. Lisatavad köögiviljad peaks olema aurutatud. 
Jahvatage liha üks või kaks korda läbi hakkmasina ja segage koostisained 
sekka. 
2. Valmistage kibbeh ümbrise taigen: ümbrise jaoks mõeldud liha tuleks 
kolm korda jahvatada. Esimesel korral kasutage 7 mm avasuurusega 
peenestussõela, seejärel 5 mm avasuurusega peenestussõela. Pärast 
kõigi ainete segamist hakkige segu veel üks kord läbi keskmise 
avasuurusega sõela. 
3. Võtke seadmest ära peenestussõel ja risttera. 
4. Seejärel pange seadme külge vorstiotsik / kibbeh otsik. 
Tähtis! Kunagi ei tohi kibbeh-tarvikuid ühes peenestussõelte ja ristteraga 
samaaegselt kasutada. 

 pange kokku tigupress koos korpusega (vt eelmistelt 
lehekülgedelt joonised 1 ja 2). 

 paigutage kibbeh tarvik A tigupressi teljele. Peenike ots osutagu 
ette (joonis 7). Keerake tarvikut, et see tigupressi korpuses 
sobituks. 

 pange tarvik B tarviku A peale. Lai avaus tarvikul B peaks 
osutama tarviku A poole. Tarviku B välisküljel asuv õnarus peab 
asetsema tigupressi korpuse naga peal (joon. 8 ). 

 Ühendage kinnitusrõngas korpusega, keerates selle käe abil 
piisava jõuga kinni. 

5. Laske ümbrise jaoks tehtud segu läbi kibbeh tarvikute (joonis 9). 
Tulemuseks on üks pikk ümbristaigna toru. Lõigake taignatoru sobivateks juppideks. 
6. Külmutage taignatoru juppe veidi. 
7. Seejärel saate taignatoru jupid täita soovitud täidisega. 
8. Praadige valmis kibbeh’id oliiviõlis, kuni need on soovikohaselt pruunistunud ja küpsed. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Toiduga kokkupuutuvaid osi tuleb enne esimest kasutamist ja pärast iga 
kasutamist hoolikalt pesta. 
HOIATUS - seade tuleb lülitada välja ning oodata, kuni mootor kindla 
peale enam ei tööta. Enne seadme lahtivõtmist tuleb eemaldada pistik 
seinakontaktist. 
Eemaldage tigupressi korpus mootori ajamilt. Kruvige lahti 
kinnitusrõngas. Nõuanne: kui rõngas on liiga tihedalt kinni keeratud, 
kasutage abivahendina tööriista, nagu pildil 10. Eemaldage jahvatussõel. 



 

 

Võtke ära tera ning tõmmake välja tigupress. Kui osad on kinni kiilunud, koputage korpusele siit-sealt, 
et kinnijäänud osad lahti loksuks. 
TÄHELEPANU: seadet ega selle osi ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
Peske äravõetud osi nõudepesuaine ja sooja veega. Ärge kasutage kangeid puhastusvahendeid. 
Jahvatussõelu EI TOHI pesta nõudepesumasinas.  
Kinnikuivanud toidujääkide eemaldamiseks tuleks osi leotada ja käsna ning nõudepesuainega pesta. 
Loputage osad puhta veega ja kuivatage hoolikalt. 
HOIATUS - kindlustage, et seadme korpus, lülitid ega juhe ei saaks märjaks. Kui need peaks kogemata 
märjaks saama, ei tohi seadet kasutada enne, kui kõik osad on põhjalikult kuivanud.  
Vett ega muid vedelikke ei tohi sattuda mootorikorpusesse. Mootorikorpust, voolujuhet ega pistikut 
ei tohi teha märjaks ega kasta vette ega vedelikesse. Kui vesi satub mootorikorpusele, tuleb seade 
kiirelt välja lülitada, eemaldada vooluvõrgust ja kuivatada pind. 
Mootorikorpuse puhastamiseks tuleb kasutada niisket lappi. Mingil juhul ei tohi mootorikorpust 
kasta vette ega pesta jooksva vee all. 
Vältimaks rooste teket õhuniiskuse tõttu, määrige peenestussõelu ja tera toiduõliga. 
 
TÖÖTAMISEL TEKKIV KINNIKIILUMINE 
Kui liha jääb töötlemisel kinni, peatub mootor automaatselt, vältimaks ülekoormust. 
Lülitage seade kohe välja. Kõrvaldage kinnijäänud toiduaine enne, kui seadme uuesti sisse lülitate. 
Iseenesliku seiskumise korral ja ülekoormuskaitse rakendusel vajutage CIRCUIT/BREAKER nuppu, et 
ülekoormuskaitse tühistada. Vajutage OFF / REVERSE nuppu umbes 3 sekundi vältel. Tigupressi 
pöörlemise suund muutub ja kinnijäänud toiduaine läheb liikvele.  
Kui mootor selle nupu vajutusel ei käivitu, eemaldage seade vooluvõrgust ja puhastage. 
Tagurpidikäigu kasutamise järel tuleb oodata mõne hetke vältel enne seadme uut käivitamist. 
Kui seade töötamisel liiga sagedasti seiskub, eemaldage seade vooluvõrgust ja puhastage hoolikalt. 
 
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. 


