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Kannmikseril Blend-X PRO on kuus eelseadistatud programmi, mis sobivad kõikvõimalike 
koostisainete purustamiseks ja segamiseks. Kannmikseri kiirust saab reguleerida ja seadmel 
on pulseerimisfunktsioon. Kõik programmid on seadistatud nii, et tagada 
maksimumtulemus, olenemata sellest, kas püreestate supi koostisaineid, purustate jääd, 
segate hommikueineks mahedikku, jahvatate kohviubasid või valmistate salsakastet. 
 
Enne Kenwoodi seadme kasutamist 
• Lugege hoolikalt juhiseid ja hoidke need alles. 
• Võtke seade täielikult pakendist välja ja eemaldage etiketid. 
• Peske kõik seadme osad.Vt “Hooldus ja puhastamine”. 
 
 
 
 



Ohutus 
 

OLULINE TEAVE! JUHISED KUUMADE KOOSTISAINETE PURUSTAMISEKS JA SEGAMISEKS 
Et end mitte põletada, hoidke kuumade koostisainete purustamisel ja segamisel käed ja 
muud katmata kehaosad seadme kaanest eemal.Järgida tuleb järgmiseid 
ettevaatusabinõusid. 
• ETTEVAATUST!Väga kuumade koostisainete purustamisel ja segamisel võib kuum 

vedelik ja aur kaanest või täiteavast välja pritsida ❶. 

• Soovitame lasta kuumadel koostisainetel enne töötlemist jahtuda. 
• ÄRGE kunagi ületage kuumade vedelike (nagu supid) töötlemisel 1200 ml / 5 tassitäie 

tähist (märgitud kannule). 

• Kasutage kuumade vedelike töötlemisel ALATI eelseadistatud suppide programmi ⑪. 

ÄRGE KUNAGI kasutage pulseerimisfunktsiooni. 
• Vahuleminevate vedelike (nagu piim) kogus ei tohi ületada 1000 ml / 4 tassi. 
• Olge kannmikseri käsitsemisel ettevaatlik, sest kann ja selle sisu on väga kuumad. 
• Eriti ettevaatlik tuleb olla kaane pealt võtmisel.Lekete vältimiseks on kaas disainitud nii, 

et see on tihedalt peal.Vajadusel kasutage käterätikut või pajakindaid. 
• Kann peab olema kindlalt alusele kinnitatud. Aluse liigutamisel veenduge, et alus liigub 

koos kannuga. 
. 
• Iga kord enne seadme kasutamist kontrollige, et kaas ja täiteava kork oleksid kindlalt 

oma kohal. 

• Iga kord enne seadme kasutamist kontrollige, et täiteava korgi õhutusavad ⑯oleksid 

puhtad. 
• Kannule kaane pealepanekul kontrollige alati, et kaas ja kannu äär oleksid puhtad ja 

kuivad. Nii on tagatud, et kaas jääb tihedalt peale ja vedelik ei leki kannust. 
 
 

Ohutus 
• Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast: 
enne seadme osade paigaldamist ja äravõtmist; 
■ kui seadet ei kasutata; 
S enne puhastamist. 
• Ärge kunagi kinnitage lõiketerade osa mootoriosale ilma kannuta. 

• Enne seadme kasutamist kontrollige, et toitejuhe oleks täielikult juhtme hoiukohast ⑱ 

lahti keritud. 
• Tõmmake seadme pistik alati pistikupesast, enne kui käed või söögiriistad kannu sisse 

panete. 
• Segamisvarda kasutamisel kannus peab kannul kaas peal olema. 

• Kasutage segamisvarrast ⑰ ainult külmade koostisainete töötlemiseks. ÄRGE KASUTAGE 

segamisvarrast kuumade vedelike töötlemiseks. 
• Olge lõiketerade käsitsemisel alati ettevaatlik ja ärge puudutage puhastamise ajal 

lõiketerade serva. 
• Seadme kasutamisel peab kannul alati kaas peal olema. 



• Kannu kasutamisel peavad sellesse alati olema paigaldatud lõiketerad. 
• Ärge kunagi laske seadme mootoriosal, toitejuhtmel ega pistikul märjaks saada. 
• Ärge kunagi kasutage kahjustada saanud seadet.Viige selline seade ülevaatamiseks ja 

parandamiseks teenindusse.Vt “Klienditeenindus”’. 
• Ärge kunagi kasutage tarvikut, mis ei ole mõeldud selle seadmega kasutamiseks. 
• PÕLETUSEOHT!Laske kuumadel koostisainetel enne töötlemist toatemperatuurile 

jahtuda. 
• Ärge kunagi jätke seadet töötamise ajal järelevalveta. 
• Enne kannu äravõtmist mootoriosalt oodake, 
kuni lõiketerad on täielikult seisma jäänud. 
■ Ärge eemaldage kannu lõiketeradelt. 
• Ärge kunagi lülitage tööle tühja seadet. 
• Ärge kunagi pange kannu rohkem koostisaineid, kui soovitatava kiiruse tabelis toodud 

on. 
• Seadme pika eluea tagamiseks ärge laske sel järjest töötada kauem kui kolm minutit. 
• Mahedike valmistamisel ärge kunagi pange kannu suuri tükke sügavkülmutatud 

koostisaineid. Murdke tükid enne kannu panemist väiksemaks. 
• Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. 
• Ärge kasutage seadet kõvade maitsetaimede (nagu muskaatpähkel ja kurkumijuur) 

purustamiseks. See võib lõiketeri kahjustada. 
• Ärge kasutage seadet toiduainete hoidmiseks. Tühjendage kann alati pärast igat 

kasutuskorda.  
• Asetage seade kasutamise ajaks alati stabiilsele ja kuivale pinnale. 
• Ärge kunagi asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse või 

kohta, kus seade võib puutuda kokku soojusallikaga. 
• Oluline teave! Kannu aluse liist on paigaldatud tehases ja seda ei tohi ära võtta. 
• Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse. 
• Isikud, kellel on vähenenud füüsilised, asitingulised või vaimsed võimed või kes ei ole 

piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende 
ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki 
seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest 
ohutuseeskirjadest. 

• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult 
kodumajapidamises. Kenwood ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb 
selle valest kasutamisest või kui ei ole järgitud käesolevaid juhiseid. 



 

Enne seadme pistiku ühendamist pistikupessa 
• Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu pinge vastab seadme põhjas oleval etiketil 
märgitud pingevahemikule. 
• Seade vastab Euroopa direktiivile 2004/108/EÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta ja 
Komisjoni 27. oktoobri 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta. 
 
Osad 

① Täiteava kork 

② Kaas 

③  Kann 

④ Rõngastihend 

⑤ Lõiketerade osa 

⑥ Lõiketerade alus 

⑦ Voolutoite märgutuli 

⑧  Kiiruse reguleerimise 
ja 
pulseerimisfunktsioo
ni nupp 

⑨ Mootoriosa 

⑩ Jookide programmi 
nupp  

⑪ Suppide programmi 
nupp  

⑫ Jää purustamise 
programmi nupp 

⑬ Peeneks hakkimise 
programmi nupp  

⑭ Jämedalt hakkimise 
programmi nupp  

⑮ Loputamisprogrammi 
nupp 

⑯ Õhutusavad 

⑰ Segamisvarras 

⑱ Juhtme hoiukoht 

  

 

Seadme kasutamine 
 

1 Paigaldage rõngastihend  ④  lõiketerade osale ⑤. Kontrollige, et tihend oleks õigesti 



õõnsusesse paigaldatud.Seejärel pange lõiketerade osa kannu ❸. 

• Kui tihend on kahjustada saanud või valesti paigaldatud, hakkab kannust vedelikku 
lekkima. 

2 Kruvige lõiketerade alus ❻ kannu peale. Kontrollige, et lõiketerad oleksid tugevasti 

kinni.Vt lõiketerade aluse küljel olevat joonist: 
- lukustamata 
- lukustatud 

3 Pange koostisained kannu. 
4 Pange täiteava kork kaane sisse ja vajutage korki kinnitamiseks allapoole. 
5 Pange kannule kaas peale, lükates kaant allapoole, kuni see on kindlalt oma kohal. 
6 Asetage seade mootoriosale. 
• Enne seadme kasutamist kontrollige, et toitejuhe oleks täielikult juhtme hoiukohast lahti 
keritud. 
• Kui seade on valesti kokku pandud, ei hakka see tööle. 

7 Ühendage seadme pistik vooluvõrku. Voolutoite märgutuli ⑦ süttib. 

Märkus:kui voolutoite märgutuli vilgub, ei ole kann mootoriosale paigaldatud.Valige kiirus 
(vt soovitatava kiiruse tabelit). 
8 Tehke üks järgmistest valikutest: 
• Programminupud: keerake kiiruse reguleerimisnupp asendisse “ON” ja kõikide nuppude 

märgutuled süttivad.Vajutage soovitud programmi nuppu. Teiste nuppude märgutuled 
kustuvad ja programm käivitub.Programmi lõppedes lülitage seade automaatselt 
välja.Kui soovite programmi enne lõppu katkestada, vajutage uuesti valitud programmi 
nuppu. 

• Käsitsi soovitud kiiruse valimiseks keerake kiiruse reguleerimisnuppu, kuni soovitud kiirus 
on saavutatud.Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake  enne kannu äravõtmist 
kiiruse reguleerimisnupp asendisse “O” . 

• Kannu ei tohi ära võtta enne, kui lõiketerad on pöörlemise lõpetanud ja kiiruse 
reguleerimisnupp on keeratud asendisse ‘O' . 

• (P) Pulseerimine – käivitamiseks vajutage nuppu ja katkestamiseks laske nupp 
lahti.Pulseerimisfunktsioon töötab ainult siis, kui nuppu all hoitakse. 

Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, vt “Seadme töös esineda võivad 
probleemid”. 

 

Segamisvarda kasutamine 
 
1 Asetage kannule kaas peale ja eemaldage täiteava kork.ÄRGE kasutage segamisvarrast, kui 

kannul ei ole kaant peal. 

2 Sisestage segamisvarras ❹, lülitage seade tööle ja liigutage segamisvarrast aeglaste 

ringikujuliste liigutustega kannus. 
3 Segamisvardaga saab kannus olevaid koostisaineid liigutada ja takistada seadmel 

ummistumast. 
Näpunäited 
• Kuivade koostisainete töötlemine – lõigake koostisained tükkideks, eemaldage täiteava 

kork, lülitage seade tööle ja sisestage tükid ükshaaval täiteavasse.Hoidke kätt täiteava 
kohal.Parima tulemuse saavutamiseks tühjendage kannu regulaarselt. 



• Majoneesi valmistamisel pange kannu kõik koostisained, v.a õli.Eemaldage täiteava 
kork.Lülitage seade tööle ja lisage kaanes oleva ava kaudu ettevaatlikult õli. 

• Paksemaid segusid (nagu pasteet ja dipikastmed) tuleb mõnikord kannu servadelt 
kraapida.Kui segu on raske töödelda, lisage vedelikku ja kasutage seadmega 
kaasasolevat segamisvarrast. 

 

Soovitatavate kasutusviiside tabel (programminupud) 

Programminupp Kasutusviis / toiduained Maksimaalne 
soovitatav kogus 

Programmi kestus 

 

Joogid Külmad joogid ja kokteilid Kuni 1,6 liitrit 60 sekundit 

Piimakokteilid ja piimapõhised 
joogid 

Kuni 1,2 liitrit 

Mahedikud 
Pange kannu kõigepealt 
värsked puuviljad ja vedelad 
koostisained (sh jogurt, piim ja 
mahlad).Seejärel lisage jää või 
sügavkülmutatud koostisained 
(sh sügavkülmutatud marjad, 
jää või jäätis) 

1 liiter vedelikku 

 
 
 

Supid Puljongipõhised supid 1,2 liitrit 1,2 liitrit 30 sekundit 

Piimasupid 1 liiter 1 liiter 

ÄRGE KASUTAGE segamisvarrast kuumade vedelike töötlemiseks. 
Soovitame lasta kuumadel koostisainetel enne töötlemist jahtuda.Kui 
aga soovite kindlasti kuumi koostisaineid töödelda, lugege 
ohutusjuhiseid kuumade koostisainete töötlemiseks. 

 
 
 

Jää 
purusta
mine 

Jää purustamine – 
automaatne 
pulseerimisfunktsioon.See on 
tavapärane, et seadme kiirus 
kasutamise ajal muutub. 
Sügavkülmutatud 
puuviljamahlakuubikud 
jäärestil kokteilide 
valmistamiseks 

300 g (14 
jääkuubikut) 

30 sekundit 

Sorbetiretseptid 40 g suhkrut 
250 g sügavkülmutatud 
puuvilju 1 munavalge 
Kasutage segamisvarrast 

350 g 30 sekundit 2 korda 

Kiirjäätis 100 g suhkrut 
300 g erinevaid 
sügavkülmutatud marju 150 g 
vahukoort Kasutage 
segamisvarrast 

600 g 30 sekundit 2 korda 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Peeneks 
hakkimin
e 

Pähklite, riivleiva ja sarnaste kuivade 
koostisainete hakkimiseks. 
Kohviubade ja maitsetaimede 
jahvatamiseks. 

30 sekundit 

Kohvioad 200 g Parimate tulemuste 
saavutamiseks katkestage 
programmi töö käsitsi, kui 
olete soovitud tulemuse 
saavutanud. 

Mandlid 200 g 

Vürtsid nagu mustad 
piprakaunad, 
kardemoniseemned, 
köömned, koriandriseemned, 
apteegitilliseemned. 
Näpunäiteid 
• Parima tulemuse 
saavutamiseks vürtside 
töötlemisel soovitame  
korraga töödelda kuni 200 g 
vürtse. 
• Tervelt säilib vürtside 
maitse ja lõhn kauem kui 
jahvatatult, seega on 
soovitatav korraga töödelda 
väike kogus. 
• Maksimaalse maitse ja 
lõhna tagamiseks on 
soovitatav vürtse enne 
jahvatamist röstida. 

200 g 



 

Soovitatavate kasutusviiside tabel (programminupud) 

Programminupp Kasutusviis / toiduained Maksimaalne 
soovitatav kogus 

Programmi 
kestus 

 
 

Jämedalt 
hakkimine 

Toored köögiviljad (nagu 
sibul, porrulauk, porgand, 
seller) 

250 g 10 sekundit 

Salsakaste 
200 g sektoriteks lõigatud 
sibulat 1 poolitatud punane 
tšillikaun 1/2 punast paprikat 
mõned koriandrilehed 1 
ploomtomat 

350 g 10 sekundit 

 

Loputamin
e 

Kannu loputamiseks enne 
osade lahtivõtmist 
puhastamiseks. 
Parimate tulemuste 
tagamiseks võtke seade alati 
osadeks lahti, puhastage see 
ja laske osadel enne kokku 
tagasipanekut täielikult 
kuivada. 

Kuni 500 ml 
sooja vett 

30 sekundit 

Toodud ajad on ainult ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt kasutatavast retseptist, 
töödeldavatest koostisainetest ja isiklikest eelistustest.Kui soovitud tulemus on saavutatud, 
katkestage seadme kasutamine. 
 

Soovitatavate kasutusviiside tabel (käsitsi reguleerimine) 

Kasutusviis / 
toiduained 

Soovitatav kogus Kiirus Kestus 

Majonees Kuni kolm muna Maksimaalne 60 sekundit 

Caesari salati kaste Kuni 200 g Keskmine 70 sekundit 

Köögiviljapüreed / 
Imikutoit 

300 g Minimaalne kuni 
keskmine 

60 sekundit 

Puuviljapüreed 200–500 g Maksimaalne 30 sekundit 

Taignasegud Kuni 1 liiter Maksimaalne 15 sekundit 

Toores liha (lahja 
veiseliha, sealiha ja 
lambaliha) 
2 cm kuubikuteks 
lõigatud lahja 
veiseliha 

150 g Maksimaalne 5 sekundit 

 
 
 
 
 
 



Toodud ajad on ainult ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt kasutatavast retseptist, 
töödeldavatest koostisainetest ja isiklikest eelistustest.Kui soovitud tulemus on saavutatud, 
katkestage seadme kasutamine. 
 

Hooldus ja puhastamine  

 
• Enne seadme puhastamist lülitage see alati välja, tõmmake pistik pistikupesast ja võtke 
seade osadeks lahti. 
• Tühjendage kann, enne kui selle lõiketerade osalt lahti kruvite. 
• Ärge asetage lõiketerade osa vette. 
• Kannu võib pesta nõudepesumasinas.  
 

Mootoriosa 
• Pühkige niiske lapiga ja kuivatage. 
• Ärge asetage mootoriosa vette. 

• Kerige toitejuhe ❷ juhtme hoiukohta ⑱. 

 

Lõiketerade osa 
Kruvige alus kannu pealt ära, keerates seda päripäeva.Vt aluse küljel olevat joonist. 

- lukustamata 
- lukustatud 

2 Tõstke lõiketerade osa välja. 
• Lõiketerade osa äravõtmisel aluselt tuleb olla ettevaatlik. 
3 Eemaldage rõngastihend ja peske see. 
4 Ärge puudutage teravaid lõiketeri käega. Puhastage need harja ja sooja seebivahuse veega 
ning loputage hoolikalt voolava vee all.Ärge asetage lõiketerade osa vette.ÄRGE PESKE 
LÕIKETERADE OSA NÕUDEPESUMASINAS. 
5 Keerake lõiketerade osa tagurpidi ja laske sel kuivada. 
 
Muud osad 
Peske käsitsi ja kuivatage. 
 
Klienditeenindus 
• Kui toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb see ohutuse tagamiseks välja vahetada 
KENWOODi klienditeeninduses või KENWOODi volitatud remonditöökojas. 
Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, lugege enne klienditeenindusse pöördumist 
peatükki “Seadme töös esineda võivad probleemid”. 
Kui vajate abi seoses: 
• seadme kasutamisega või 
• seadet on vaja hooldada või parandada. 
• Pöörduge kauplusse, millest toote ostsite 
• Disainer: Kenwood, Ühendkuningriik 
• Valmistatud Hiinas 
 



 
OLULINE TEAVE TOOTE NÕUETEKOHASE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA VASTAVALT 
DIREKTIIVILE 2002/96/EÜ 
Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. 
Viige toode vastavasse kohalikku jäätmekogumiskonteinerisse või selliseid kasutatud 
seadmeid vastu võtvale edasimüüjale. 
Kodumasinate kasutuselt kõrvaldamine olmeprügist eraldi aitab vältida kahjulikku mõju 
keskkonnale ja inimtervisele ning võimaldab materjalide taastöötlemist, säästes nii energiat 
ja ressursse.Seadmel olev märgistus näitab, et kodumasinaid ei tohi kõrvaldada kasutuselt 
koos olmeprügiga. 
 

Seadme töös esineda võivad probleemid 
 

Probleem Põhjus Lahendus 

Seade ei hakka tööle.   Toide puudub / tööoleku 
märgutuli ei põle. 
Kann võeti mootoriosalt 
ära ilma kiiruse 
reguleerimisnuppu 
asendisse „0“ keeramata. 
Seade ei ole õigesti kokku 
pandud. 

Seadme pistik ei ole pistikupessa 
ühendatud. 
Mootoriosa ei hakka tööle enne, 
kui kiiruse reguleerimisnupp on 
keeratud asendisse „ON“ ja kiirus 
on uuesti valitud. 
Kontrollige, kas lõiketerades osa 
on täielikult kannu külge 
kinnitatud. 

Voolutoite märgutuli 
vilgub kiiresti. 

Märgutuled vilguvad 
järgmistes olukordades: 
1) Seadme pistik on 
pistikupessa ühendatud, 
aga kann ei ole 
mootoriosale 
paigaldatud; 
2) Kann võeti 
mootoriosalt ära ilma 
kiiruse 
reguleerimisnuppu 
asendisse „0“ keeramata. 

Paigaldage kann. 
Mootoriosa ei hakka tööle enne, 
kui kiiruse reguleerimisnupp on 
keeratud asendisse „ON“ ja kiirus 
on uuesti valitud. 

Voolutoite märgutuli 
vilgub aeglaselt. 

Seade on olnud 
vooluvõrku ühendatud 
kauem kui 15 minutit ja 
lülitus ooterežiimi. 

Keerake seadme reguleerimise 
nupp korraks asendisse “ON”  ja 
seejärel tagasi asendisse „0“ või 
vajutage programminuppu, et 
seade lähtestada. 

Seade ei hakka tööle, 
kuigi voolutoite ja 
programminupu 
märgutuled põlevad. 

Kann on oma kohal ja 
kiiruse 
reguleerimisnupp on 
keeratud asendisse 
„ON“, aga 
kiiruseprogrammi ei 
ole valitud. 

Valige kiirus käsitsi või vajutage 
ühte programminuppudest. 



Programmi märgutuled 
vilguvad. 

Märgutuled vilguvad 
järgmistes olukordades: 
1) Seadme pistik on 
pistikupessa ühendatud, 
aga kann ei ole 
mootoriosale 
paigaldatud; 
2) Kann võeti 
mootoriosalt ära ilma 
kiiruse 
reguleerimisnuppu 
asendisse „0“ keeramata. 

Paigaldage kann. 
Keerake kiiruse 
reguleerimisnupp asendisse „0“ 
ja valige kiirus uuesti. 

Programminupud ei 
tööta. 

Kiiruse reguleerimisnupp 
tuleb kõigepealt keerata 
asendisse „ON“. 

Keerake kiiruse reguleerimisnupp 
asendisse „ON“ ja valige soovitud 
programm. 

Lõiketerade 
ühenduskohast 
lekib vedelikku. 

Tihend ei ole oma kohale 
paigaldatud. 
Tihend on valesti 
paigaldatud. 
Tihend on kahjustunud. 

Kontrollige, kas tihend on õigesti 
paigaldatud ega ole kahjustada 
saanud. Uue tihendi saate osta 
klienditeenindusest. 

Pakendist välja võetud 
lõiketerade osal ei 
olnud tihendit. 

Tihend on lõiketerade 
osale eelnevalt 
paigaldatud. 

Kruvige kann lahti ja kontrollige, 
kas tihend on lõiketerade osale 
paigaldatud. Uue tihendi saate 
osta klienditeenindusest. 

Seade jääb 
töötamise ajal 
seisma või hakkab 
aeglasemalt tööle. 

Ülekoormuskaitse 
rakendus. Seade on üle 
koormatud või 
kuumenes üle. 
Seadmesse on pandud 
lubatust rohkem 
koostisaineid. 

Lülitage seade välja ja tõmmake 
pistik pistikupesast.Viie sekundi 
pärast ühendage pistik 
pistikupessa tagasi. Kui seade 
tööle ei hakka, laske sel 15 minutit 
jahtuda. 
Vaadake maksimaalset lubatud 
kogust kiiruste tabelist. 

Kui eespool toodud nõuandeid järgides ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge 
klienditeenindusse. 
 
 


