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Osade kirjeldus     Kokkupanek 

                        
 
Kasutage viilutajat  toiduainete, nagu näiteks porgandid, kurgid, juust, kartulid, pähklid ja 
šokolaad viilutamiseks ja riivimiseks. 
Tükeldusplaati võite kasutada kartulite ja teiste kõvade viljade tükeldamiseks. 
 
enne Kenwoodi lisade kasutamist 

• Lugege juhendit hoolikalt ning hoidke see alles. 
• Eemaldage kogu pakend. 

 
turvalisus 
• Plaadid on väga teravad, käsitsege neid väga ettevaatlikult. 
• Ärge kasutage sõrmi toidu surumiseks täitetorusse. Kasutage ainult kaasasolevat 

surumisvahendit. 
• Ärge eemaldage kaant kuni plaadid pole täielikult peatunud. 
• Ärge kasutage surumiseks jõudu, see võib seadet kahjustada. 
• Ärge kasutage kahjustatud seadet. 
• Laske see üle vaadata või parandada: Vt ‘Teenindus’. 
• Ärge puutuge liikuvaid osasid. 
• Enne osade paigaldamist või eemaldamist, samuti enne puhastamist eemaldage 

seade vooluvõrgust. 
• Tutvuge turvanõuetega ka põhiseadmega kaasasolevas juhendis. 
• _ Seade vastab EL direktiivile 2004/108/nr. 1935/2004 27/10/2004 mis sisaldab 

materjalide kokkupuutumist toiduainetega.. 
 



enne esimest kasutamist 
1.  Peske osad: vt ‘puhastamine’. 

 
osad 
1. suruja suur ja väike 
2. toitetoru 
3. Kaas 
4. võll 
5. lõikeplaat 
6. puhastaja 
7. korpus 
8. väljalasketoru 
9. Lisade alus 
10. Kogumisnõu 

 
kaasasolevad plaadid 
Pakendis on järgmised plaadid: 
Plaat nr 1 - ekstrapeen riiv 
Parmesani juustu, šokolaadi ja pähklite riivimiseks. 
Plaat nr 2 - peen riiv Juustu, šokolaadi, pähklite ja kõvade puu- või köögiviljade 
riivimiseks. 
Plaat nr 3 - jäme riiv Juustu ja kõvade puu- või köögiviljade riivimiseks.  
Plaat nr 4 - õhukesed viilud Juustu ja kõvade puu- või köögiviljade viilutamiseks. 
Plaat nr 5 -  paksemad viilud Juustu ja kõvade puu- või köögiviljade viilutamiseks.  
Plaat nr 6 - peeneks tükeldamiseks  Lõikab kartulid ja salati koostisosad väga peenteks 
ribadeks. 
Plaat nr 7 - standardlõikur 
Lõikab kartulid ja salatikoostisosad. 

 
kokkupanek ja kasutamine 
1. Eemaldage põhiseadme ühenduspesalt kate 
2. Ühendage lisaseade põhiseadmega. 
3. Vajutage soovitud lõikur-plaat võllile. Iga plaat on nummerdatud ja number peaks 

jääma ülespoole kui plaadi võllile surute. 
4. Asetage puhastaja võllile _ lame pind vastu plaati. 

• Parima tulemuse saavutamiseks peaks puhastaja olema suunatud vastu plaadi 
liikumise suunda.  

5. Paigaldage kaas korpusele, seadke kaanel olev sümbol kohakuti  korpusel oleva 
sümboliga. Seejärel pöörake lukustusasendisse. 

6. Asetage kokkupandud lisaseade põhiseadmele ja keerake lukustuspositsiooni. 
7. Soovi korral asetage kogumisnõu väljalaskeava alla ja suruge kindlalt paigale. 

Kogumisnõu PEAB olema paigaldatud kui kasutate köögikombaini KM070. 
8. Ühendage seade vooluvõrku ja asetage anum väljalaske ava alla. 
9. Valige, millise suurusega toitetoru soovite kasutada. Väiksemat toitetoru saate 

kasutada üksikute või peenemate koostisainete lisamiseks. 
 
Väikese täiteava kasutamine 
paigaldage esmalt suurem suruja täiteavasse 



Suure täiteava kasutamine 
kasutage mõlemat surumisvahendit koos.  . 
10.  Sisestage toit söötmistoru kaudu. 
11. Lülitage seade sisse kiirusel 3 ja suruge ainult söötmise abivahendiga – ärge asetage 

sõrmi söötmistorusse. 
• Töö lõpetamisel suruge surumisvahendit veel mõned korrad alla, et vähendada 

jääke lõikekettal. 
12.  Väljalülitamine ja vooluvõrgust eemaldamine: 
 
nõuanded 

• Kasutage värskeid toiduaineid. 
• Ärge lõigake toitu liiga väikeseks. Täitke kuni söötmistoru on mõõdukalt täis. Vältige 

toiduaine libisemist töötlemise ajal. Samamoodi võite kasutada ka väiksemat 
söötmistoru. 

• Kui kasutate tükeldusplaati, asetage toiduained horisontaalselt. 
• Asetades toiduained püstiselt, tulevad ribad/viilud lühemad kui toiduaineid 

horisontaalselt asetades. 

 
Puhastamine 
• Lülitage seade alati välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisade eemaldamist 
• Võtke lisad täielikult lahti enne puhastamist. 
• Puhastamine on lihtsam vahetult peale kasutamist. 
• Kasutage plaate ettevaatlikult – need on väga teravad. 
• Ärge asetage lisade alust vette ega laske sellel märjaks saada. 
Ülejäänud detailid peske ja kuivatage hoolikalt. Olge ettevaatlik, sest plaadid on väga 
teravad. Plaate võib pesta ka nõudepesumasinas (ainult ülemisel restil) 
 
Teenindus ja hooldus 
  
• Kui juhe on kahjustatud, tuleb see turvalisuse huvides vastavas hoolduses välja 

vahetada. 
 
muudes riikides. 

• Kontakteeruge kauplusega kust seadme ostsite. 
• Disainitud ja toodetud Kenwoodi poolt UK-s. 
• Valmistatud Hiinas 
 
OLULINE INFORMATSIOON SEADME KORREKTSE UTILISEERIMISE KOHTA 
VASTAVALT DIREKTIIVILE 2002/96/EC  
Peale kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprahi hulka. 
Seade tuleb viia vastavasse kogumispunkti või müüja poolt soovitatud teenindusse..  
Seadme korrektse hävitamisega väldite negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele. Toode 
on markeeritud märgiga mis aitab meeles pidada antud seadme mittesobivust olmeprügi 
hulka. 


