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Ohutus 

 Lugege neid juhiseid hoolikalt, järgige kõiki hoiatusi ja hoidke juhend edaspidiseks alles. 
 Eemaldage kogu pakend ja kõik sildid. 

 Lülitage välja ja tõmmake pistik seinakontaktist: 
º enne osade kinnitamist või eemaldamist,  
º kui te seadet ei kasuta,  
º enne puhastamist. 

 Enne tööriistade/tarvikute külgepanekut/eemaldamist, pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage kiiruse juhtseadis asendisse „O“ 
(Väljas) ja eemaldage juhe seinakontaktist. 

 Hoidke sõrmed liikuvatest osadest ja külgepandud tarvikutest kaugemal. 

 Ärge mingil juhul jätke töötavat köögimasinat järelevalveta. 

 Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. • Viige see kontrollida ja laske parandada, vt jaotist „Hooldus ja klienditeenindus“. 

 Ärge kunagi laske toitejuhtmel rippuda üle tööpinna serva alla, lapsed võivad sellest kinni võtta.  

 Ärge kunagi laske mootorisektsioonil, juhtmel või pistikul märjaks saada.  

 Kui hakkate kasutama kaksikajami väljundava, kontrollige, ega mingeid kausis kasutatavaid tööriistu pole kaussi kinnitatud või sinna 
hoiustatud..  

 Ärge kunagi kasutage tootja heakskiiduta tarvikuid või rohkem kui ühte tarvikut korraga.  

 Ärge töödelge kiirusetabelis toodud maksimaalsetest kogustest suuremaid koguseid. 

 Olge ettevaatlik selle seadme tõstmisel. Enne tõstmist veenduge, et pea oleks alumisse asendisse lukustatud ning kauss, tööriistad, 
väljundava kate ja juhe oleks kinnitatud. 

 Kontrollige, kas enne köögimasina kasutamist on juhe täielikult juhtmehoidikust „4“ täielikult välja võetud. 

 Lapsi tuleks jälgida ja veenduda, et nad seadmega ei mängiks.Ärge liigutage või tõstke kinnitatud tarvikuga mikseripead, sest köögimasin 
võib muutuda ebastabiilseks. 

 Ärge kasutage seadet tööpinna serva lähedal. 

 Vähenenud psüühiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed võivad seadmeid kasutada ainult sel juhul, kui nende ohutuse eest 
vastutav isik neid valvab või juhendab ning kui nad on aru saanud seadme ohutu kasutuse juhistest ja mõistavad kaasnevaid ohtusid. 

 Mikseri väärkasutus võib vigastusi tekitada. 

 Seda seadet ei tohiks lapsed kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas. 



 Kasutage seda seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil koduses majapidamises. Kenwood ei võta endale mingeid kohustusi juhuks, kui 
seadet ei kasutata eesmärgikohaselt või eiratakse toodud kasutusjuhendit. 

 Maksimaalsed nimikoormused põhinevad tarvikul, mis kannatab suurimat koormust. Teised tarvikud võivad taluda väiksemat koormust. 

 Kui lukustusmehhanismile rakendada ülemäärast jõudu, võite seadme kahjustada ja end vigastada.  
Köögikombain 

 Köögikombaini terad ja kettad on väga teravad, käsitsege neid hoolikalt. Nii käsitsemise kui ka puhastamise ajal hoidke sõrme selleks 
ettenähtud haardekohal, lõikeäärest kaugemalt. 

 Enne kausi sisu väljavalamist eemaldage alati noaterad. 

 Hoidke käed ja köögiriistad köögikombaini ühendamisel toiteallikaga köögikombaini kannust eemal. 

 Ärge kunagi tõugake purustatavat toitu sisestamistorust sõrmedega alla. Kasutage selleks alati komplektisolevat tõukurit.  

 Enne köögikombaini kausilt kaane eemaldamist toimige järgmiselt: 
•  lülitage seade välja, 
•  oodake kuni tarvikud/lõiketerad on täielikult seiskunud.  

 Ärge kunagi eemaldage köögikombaini kaant enne, kuni hakkimisnoad/lõikekettad pole täielikult seiskunud. 

 PÕLETUSHAAVADE OHT: laske enne tarvikuga töötlemist kuumadel koostisainetel jahutada toatemperatuurini. 

 Ärge kasutage köögikombaini juhtimiseks kaant, vaid alati kiiruse/impulssrežiimi juhtseadiseid. 
Mikser 

 Hoidke käed ja tarvikud toiteallikaga ühendamisel mikseri kannust eemal.  

 Ärge kunagi kinnitage terade moodulit mootorisektsioonile ilma eelnevalt paigaldatud mikseri kannuta. 

 PÕLETUSHAAVADE OHT: laske enne tarvikuga töötlemist või segamist kuumadel koostisainetel jahutada toatemperatuurini. 

 Kasutage mikserit ainult siis, kui kaas on oma kohale paigutatud. 

 Kasutage alati ainult paigaldatud terade mooduliga mikserikannu. 

 Ärge kunagi laske mikseril tühjalt töötada. 

 Mikseri pika kasutusea tagamiseks ärge laske sel korraga üle 60 sekundi töötada. Lülitage see välja niipea, kui olete saanud soovitud 
konsistentsi.  

 Pole soovitatav töödelda maitseaineid, sest need võivad plastist osi kahjustada.  

 Smuuti retseptid: ärge kunagi töödelge koostisaineid, mis on külmunud tihedaks klombiks. Enne kannu panemist purustage külmunud 
klomp. 
Toiduainete hakkija 



 Veenduge alati, et kondid, kamar jms on enne hakkimist eemaldatud.  

 Pähklite peenestamiseks sisestage korraga ainult mõned ja enne uute lisamist laske tiguvõllil need haarata.  

 Kasutage alati komplektisolevat tõukurit. • Ärge kunagi toppige sõrmi või köögitarvikuid sisestustorusse.  

 Hoiatus: lõiketera on terav, käsitsege ettevaatlikult nii kasutamise kui ka puhastamise ajal. 

 Enne sisselülitamist kontrollige, kas tarvik on oma kohale kinnitatud. 
Mahlapress  

 Ärge kasutage mahlapressi, kui filter on kahjustatud. 

 Filtri alusele kinnitatud lõiketerad on väga teravad, olge filtri puhastamisel ja käsitsemisel ettevaatlikud. 

 Ärge kasutage mahlapressi juhtimiseks kaant, vaid alati kiiruse/impulssrežiimi juhtseadist. 

  Kui selle tööriista kasutamisel peaks tekkima tugev vibratsioon, siis muutke kas kiirust või peatage masin, tõmmake toitejuhe seinakontaktist 
välja ja eemaldage trumlile jäänud igasugune viljaliha. (Mahlapress hakkab vibreerima, kui viljaliha on trumlile ebaühtlaselt jaotunud.) 
Enne sisselülitamist 

 Veenduge, et kasutatava elektrivõrgu parameetrid vastavad seadme põhjal oleva nimiandmete sildil toodud parameetritele. 

 See seade vastab EÜ direktiivi 2004/108/EÜ (elektromagnetiline ühilduvus) ja EÜ määruse 1935/2004 27.10.2004.a (toiduga kokkupuutuvad materjalid) 
nõuetele. 
Enne esmakordset kasutamist 

 Peske osad puhtaks (vt jaotist „Hooldamine ja puhastamine“). 
 

Osade nimed 
 Ajamiava kate 

 Kaksikajami ava (keskmine ja suur kiirus) 

 Lukustus 

 Toitejuhtme hoiustamissalv 

 Kiiruse ja impulssrežiimi juhtseadis 

 Mootorisektsioon 

 Kausi tarvikuliitmik 

 Kauss 

 Mikseripea 

 Pea vabastuskangike 

 K-segamislaba 



 Spiraalne tainakonks 

 Vispel 

 Pritsmekaitse 

 
Tarvikud 

 
 Köögikombain 
Tsitrusepress 
Klaaskannuga mikser 
Mahlapress 
Toiduainete hakkija 

 
Iga tarviku jaoks sobiv kiirus on toodud tabelis. 
 

Segamistarvikud ja mõned nende kasutamisviisid 
 
      K-segamislaba 

 Kasutatakse kookide, biskviidi, küpsetiste, kondiitritoodete, suhkruglasuuri, täidiste, eklääritaina ja kartulipudru valmistamiseks. 
      Vispel 

 Kasutatakse munade, vahukoore, koogitaina, rasvata biskviiditaina, beseetaina, juustukookide, vahukreemi, suflee valmistamiseks. Ärge kasutage 
visplit raskete segude (nt rasva ja suhkru vahustamiseks). Nii võite vispli kahjustada. 

       Spiraalne tainakonks 

 Kasutatakse taina segamiseks. 
 

Kaussi kinnitatavate tarvikute kasutamine 
1 Vajutage alla pea vabastamise kangike  ja tõstke mikseripea üles, kuni see oma asendisse lukustub. 
2 Kinnitage kauss alusele ja keerake vastupäeva lukustatud asendisse . 
3 Valige tarvik ja lükake see tarviku liitmikku . 
4 Vajutage alla pea vabastamise kangike  ja tõstke mikseripea üles, kuni see oma asendisse lukustub. 
5. Sisestage toitejuhtme pistik seinakontakti. Sisselülitamiseks keerake kiiruselüliti soovitud sättele Väljalülitamiseks keerake lüliti asendisse „O“ (Väljas). 
 



 
 
Kui mikseripea on tõstetud asendis või kui ajamiava kate pole kinnitatud, hakkab „Toide sees“ märgutuli vilkuma ja masin ei lähe käima. 
 

 Lühiajaliseks suure võimsusega toimingu sooritamiseks kasutage impulssrežiimi P. 
6.  Tõmmake pistik seinakontaktist välja. 
7.  Tõstke mikseripea üles, hoidke seda kinni ja tõmmake tarvik ajamiliitmiku küljest ära. 
Tähtis 

 •Kui peaksite mikseripea tõstma töötlemise ajal, peatatakse kohe masin. Mikseri taaskäivitamiseks laske mikseripea alla, keerake kiiruselüliti väljalülitatud 
„O“ (Väljas) asendisse ja valige uuesti kiiruse säte. Mikser jätkab pärast seda kohe toimimist. 

 Kui mingil põhjusel katkeb mikseri elektrivarustus ja masin peatub, keerake kiiruselüliti väljalülitatud asendisse, oodake mõned sekundid ja valige uuesti 
kiiruse säte. Mikser jätkab pärast seda kohe toimimist. 

 Mikser ei hakka enne toimima, kuni väljundava kate pole õigesti paigaldatud. 

 Kui kuulete, et masin töötab raskelt, siis kas lülitage masin välja, eemaldage osa töödeldavast segust või suurendage kiirust. 

 Enne mikseripea tõstmist eemaldage alati kaksikajami väljundavasse sisestatud tarvikud.  

 Kui peaksite hakkama kasutama kaksikajami väljundava, kontrollige, ega mingeid kaussi kinnitatavaid tarvikuid pole sinna kinnitatud või 
hoiustatud. 
 
Nõuandeid 

 Vajaduse korral lülitage mikser välja ja kraapige kausi küljed spaatliga puhtaks.  

 Mune on kõige parem vahustada, kui need on toatemperatuuriga.  

 Enne munavalgete vahustamist veenduge, kas kausis või visplil pole rasva või munakollaste jäänuseid. • Kasutage küpsetiste tegemiseks külmi 
koostisaineid, kui retseptis pole teisiti soovitatud.  

 Koogisegude rasvainete ja suhkru vahustamiseks kasutage alati toatemperatuuriga rasvaineid või enne vahustamist tehke need pehmeks. 

 Mikser on pritsmete minimeerimiseks varustatud „pehmelt käivitamise“ funktsiooniga. Ka siis kui masinat kasutatakse raskete segude nt leivataina 
segamiseks võite märgata, et ettenähtud kiirus saavutatakse mõne sekundiga. 

 
Nõuandeid leivategemiseks 
 
Tähtis 



 Kunagi ärge pange kaussi maksimaalkogustest rohkem aineid, võite masina ülekoormata. 

 On normaalne, kui mikseripea suurtel koormustel natuke liigub (nagu leivataina sõtkumisel). 

 Koostisained segunevad paremini, kui sisestate kaussi kõigepealt vee. 

 Teatud vahemike tagant peatage masin ja kraapige tainakonksu küljest tainas ära. 

 Erinevad jahupartiid võivad olla oluliselt erineva vedelikuvajadusega ja ka taina kleepuvus avaldab märkimisväärset mõju masina koormusele. Soovitame 
teil jälgida masina tööd tainasegamise ajal, toiming ei peaks võtma rohkem aega kui 6-8 minutit. 

 
Pritsmekaitse kinnitamine ja kasutamine 
1 Kinnitage kauss alusele ja lisage koostisained. 
2 Kinnitage pritsmekaitse nii, et kausi tarviku liitmiku  kaks sakki oleks joondatud ja keerake seda vastupäeva, kuni pritsmekaitse lukustub asendisse . 
3 Kinnitage tarvik ja langetage mikseripea. 
4 Pritsmekaitse eemaldamiseks toimige vastupidises järjestuses. 

 Segamise ajal saate koostisaineid sisestusava kaudu otse kaussi lisada. 
 
 

Elektroonilise kiiruseanduriga juhtseadis 
See mikser on varustatud elektroonilist kiiruseandurit omava juhtseadisega, mille ülesandeks on kiiruse säilitamine erinevate koormuste korral, nt 
leivataina sõtkumisel või munade lisamisel koogitainasse. See tähendab, et võite mikseri toimimise ajal kuulda erinevusi kiiruses, kui mikser häälestab 
kiirust vastavalt valitud kiirusele ja koormusele. See on normaalne. 
 
 

⑮Köögikombain 
Ⓐ Tõukur  

Ⓑ Sisestamistoru 

Ⓒ Kaas 

Ⓓ Hakkimisnuga  

 ⒺAjamivõlliga kann  

Ⓕ Jämeviilutus-/riivimisketas  

 ⒼPeenviilutus-/riivimisketas  



 ⒽEriti peeneks riivimise ketas  

ⒾEemaldatav ajamivõll 
 
 

Köögikombaini kasutamine 
1 Eemaldage ajamiava kate, keerates seda vastupäeva ja tõstes selle välja . 
2 Kinnitage kauss  käepidemega paremale küljele ajamiava kohale ja keerake päripäeva, kuni see oma kohale  lukustub. 
3 Kinnitage terade moodul või soovitud tarvikuga eemaldatav ajamivõll. 
Märkus Eemaldatav ajamivõll  peaks olema kinnitatud ainult siis, kui kasutatakse kettaid ja tsitrusepressi.  

  Kinnitage kauss ja tarvik köögikombaini külge alati enne koostisainete lisamist. 
4 Sobitage kaas  peale, veenduge, et terade moodul / ajamivõlli ülaosa jääks kaane keskossa. 

  Ärge kasutage köögikombaini juhtimiseks kaant, vaid alati kiiruse/impulssrežiimi juhtseadist. 
5 Sisestage pistik seinakontakti, lülitage sisse ja valige kiirus (vt soovitatavate kiiruste tabelit). 

  Köögikombain ei hakka enne tööle, kuni kauss või kaas pole õigesti lukustatud. Kontrollige, kas sisestamistoru ja kausi käepide asuvad esiosas.  
 Kasutage impulssrežiimi  lühiajaliseks võimsaks toiminguks. Impulssrežiim kestab seni, kuni juhtseadise nupp on alla vajutatud. 
6 Kaane, tarviku või kausi eemaldamiseks sooritage eelkirjeldatud toimingud vastupidises järjekorras.. 

 Alati lülitage seade ja tõmmake pistik seinakontaktist välja enne kaane eemaldamist. 
Tähtis 

 Selle köögikombaini kauss ei sobi kohviubade purustamiseks või jahvatamiseks, aga ka suhkru graanulite jahvatamiseks tuhksuhkruks. 1 Mandliessentsi või 
maitsestamissegude lisamisel hoiduge kontaktist plastist esemetega, sest võite neile tekitada püsivaid pinnakahjustusi.  

 Ärge töödelge kuumi koostisaineid. 
 

Hakkimistera  
Hakkimistera on kõige mitmekesisema otstarbega tarvik. Töötlemisaeg määratleb saadava segu tekstuuri. Jämedama tekstuuri saamiseks kasutage 
impulss-režiimi. Kasutage hakkimistera koogi ja küpsetiste taina tegemiseks, toore ja keedetud liha hakkimiseks, köögiviljade, pähklite, pasteedi, dippide, 
püreesuppide, aga ka küpsise- ja leivapuru valmistamiseks. 
 
Nõuandeid 

  Lõigake sellised toiduained nagu liha, leib, köögiviljad enne töötlemist umbes 2 cm suurusteks kuubikuteks.  

  Küpsised tuleb tükkideks purustada ja sisestamistoru kaudu kaussi sisestada ajal, kui masin töötab.  

  Küpsetiste tegemiseks kasutage otse külmikust võetud võid, mis on lõigatud umbes 2 cm suurusteks tükkideks.  



  Ärge aineid üle töödelge.  

  Ärge kasutage terade moodulit raskestitöödeldavate ainete nagu leivatainas tegemiseks. 

  Ärge kasutage terade moodulit jääkuubikute või muude raskestipurustatavate ainete nagu maitseained töötlemiseks, nii võite tarviku kahjustada. 
 

Viilutus-/riivimisketas 
Ketaste kasutamine 
Ümberpööratavad viilutus/riivimiskettad, jäme , peenike  
Kasutage riivimispoolt juustu, porgandi, kartulite ja muu sarnase tekstuuriga toidu riivimiseks. Kasutage viilutavat poolt juustu, porgandi, kartulite, kapsa, 
kurgi, kabatšoki, punapeedi ja sibulate viilutamiseks. 
Eriti peeneks riivimise ketas  
Kasutatakse parmesani juustu riivimiseks, saksapäraste kartuliklimpide valmistamiseks jne. 
 

Lõikeketaste kasutamine 
1 Kinnitage kann mootorisektsiooni külge, paigaldage eemaldatav ajamivõll. 
2 Hoides kinni keskkohast olevast haaratsist, paigaldage ketas ajamivõllile, vastava tööpinnaga ülespoole. 
3 Kinnitage kaas. 
4 Sisestage toit sisestustorusse. 
5 Lülitage seade sisse ja lükake toit tõukuriga ühtlaselt alla, ärge kunagi toppige oma sõrmi torusse. 
 

Nõuandeid 

 Kasutage värskeid toiduaineid. 

 Ärge lõigake aineid liiga väikesteks tükkideks. Täitke suur sisestustoru kogu laiuses toiduga. Sellega hoiate ära toidu külgsuunas libisemise 
töötlemise ajal. 

 Püstiasendis sisestatud toiduaine väljub kiiremini kui horisontaalselt sisestatud toiduaine.  

 Pärast töötlemist jääb alati mingi väike kogus toitu ketastele või kaussi. 

 

 Tsitrusepress 
Kasutage tsitrusepressi tsitruseliste puuviljade (nt apelsinid, sidrunid, laimid ja greibid) mahla pressimiseks. 

 Koonus  
 Sõel 

 



Tsitrusepressi kasutamine 
1 Kinnitage kann mootorisektsiooni külge, paigaldage eemaldatav ajamivõll. 
2 Sobitage sõel kannu - veenduge, et sõela käepide oleks lukustatud otse kannu käepideme kohale . 
3 Paigutage koonus ajamivõllile, kuni see täies ulatuses alla langeb . 
4 Lõigake puuviljad pooleks. Seejärel lülitage seade sisse ja pressige puuvili koonusesse. 

  Tsitrusepress ei hakka enne tööle, kui sõel pole lukustatud.  

 Parimate tulemuste saamiseks hoiustage puuvili ja valmistage puuviljast mahla ruumitemperatuuril ning rullige neid enne mahlavalmistamist kätega 
tööpinnal. 

 Mahlaeraldamise parandamiseks kõigutage puuvilja küljelt-küljele. 1 Suurema kohuse mahla tegemisel tühjendage sõela korrapäraselt, et sellele ei 
koguneks viljaliha ega seemneid. 
 

 Klaaskannuga mikser 
 Täiteava kork 
 Kaas 
 Kann  
 Rõngastihend 

 Terade moodul 
 

Klaaskannuga mikseri kasutamine 
1 Kinnitage rõngastihend  terade moodulile . Kontrollige, kas tihend on täpselt soonde lükatud. 

 Mikser võib hakata lekkima, kui tihend pole täpselt paigaldatud või on kahjustatud. 
2 Keerake kann terade moodulile . Järgige terademooduli all olevat joonist: 
 

- lukustamata asend 
- lukustatud asend 

 
Mikser ei hakka tööle, kui on valesti kokku pandud. 
3 Pange koostisained kannu. 
4 Kinnitage kaan kannule ja kinnitamiseks vajutage seda  allapoole. Kinnitage täiteava kork. 
5 Eemaldage kaksikajami ava kate, keerates seda vastupäeva ja tõstes ülespoole küljest ära. 
6 Paigaldage viljaliha nõu aluse külge ja keerake päripäeva,  kuni see oma kohale lukustub. 



 Seade ei hakka tööle, kui mikser pole õigesti ohutuslukule paigaldatud. 
7 Valige nõutud kiirus (vt soovitatavate kiiruste tabelit) või lülitage sisse impulssrežiim . 

 
Nõuandeid 

 Kui soovite majoneesi valmistada, pange kõik koostisained, v.a õli mikserikannu. Eemaldage täiteava kork. Seejärel lisage seadme töötamise ajal aeglaselt 
õli läbi kaanes oleva ava. 

 Paksu konsistentsiga segude, nt pasteedid ja dipid tegemisel tuleks aineid kraapida seintelt alla. Kui segu on raske töödelda, lisage vett.  

 Jää purustamine - kasutage impulssrežiimi lühikeste seeriatena, kuni jää on purustatud soovitud konsistentsini.  

 Pole soovitatav töödelda maitseaineid, sest need võivad plastist osi kahjustada.  

 Seade ei hakka tööle, kui mikser pole õigesti ohutuslukule paigaldatud. 

 Kuivade koostisainete segamine - lõigake need tükkideks, eemaldage täiteava kate, seejärel lülitage seade tööle ja laske tükid ükshaaval kannu kukkuda. 
Hoidke oma käsi ava kohal. Parima tulemuse saamiseks tühjendage korrapäraselt. 

 Ärge kasutage mikserikannu hoiupaigana. Hoidke seda enne kasutamist tühjana ja tühjendage kohe pärast kasutamist. 

 Ärge kunagi segage rohkem kui 1,2 liitrit segu, vahutavate segude, nt piimakokteilid, korral isegi vähem. 

 

 Mahlapress 
Kasutage mahlapressi puu- ja köögiviljast mahla tegemiseks. 
 

 Tõukur  
 Mahlapressi kaas  
 Viljaliha eemaldaja  
 Filtri trummel  
 Mahlakann  
 Tila 

 

Mahlapressi kasutamine 
1 Kinnitage mahlapressi kann  kaksikajami ava peale, nii et tila  jääks vasakule küljele ja keerake päripäeva lukustumiseni . 
2 Paigaldage viljaliha eemaldaja  filtri trumlile . Veenduge, et sakid ühtiksid trumli allosa süvistega . 
3 Kinnitage filtri trummel . 
4 Paigaldage mahlapressi kaas kannu peale ja keerake, kuni see lukustub .  

  Mahlapress ei hakka enne tööle, kuni kann, kaas või lai sisestamistoru pole õigesti ohutuslukule kinnitatud. 



5 Pange sobiv mahuti mahla väljumisava alla. 
6 Lõigake toit sellisteks tükkideks, mis mahuks sisestustorusse. 
7.  Lülitage sisse maksimaalne kiirus, seejärel pange toiduained sisestamistorusse. 8 Lükake toit tõukuriga ühtlaselt alla, ärge kunagi toppige oma sõrmi 
sisestustorusse. Enne järgmise portsu lisamist töödelge vana täielikult. 

  Pärast viimase tüki lisamist laske järgmise 30 sekundi jooksul mahlal mahlapressist vabalt välja voolata, kuni filtri trummel on tühi. 
 
 
 
 
Tähtis 

  Kui mahlapress hakkab vibreerima, lülitage seade välja ning eemaldage filtrist viljaliha. (Mahlapress hakkab vibreerima, kui viljaliha on ebaühtlaselt 
jaotunud). 1 Korraga töödeldavate puu- või köögiviljade maksimaalne kogus on 800 g.  

  Mõned eriti kõvad toiduained võivad tarviku tööd aeglustada või isegi peatada. Kui see peaks juhtuma, lülitage seade välja ja puhastage filter 
ummistusest. 

  Lülitage seade välja ja puhastage viljaliha nõu kasutamise ajal korrapäraselt. 
 
Nõuandeid 
 

  Mahlaeralduse suurendamiseks sisestage pehmed ained aeglaselt. • Vitamiinid kaotavad kiiresti oma väärtuse, peaksite teadma, et mida kiiremini mahla 
joote, seda rohkem vitamiine saate. • Kui soovite mahla mõned tunnid säilitada, pange see külmikusse. Ka on soovitatav, et lisaksite mahla hulka 
paremaks säilitamiseks mõne tilga sidrunimahla. 

  Ärge jooge päevas rohkem kui 3 klaasi (230 ml) mahla päevas, kui te pole just harjunud seda tegema.  

  Laste jaoks lahjendage mahla võrdse koguse veega. 

  Tumeroheliste köögiviljade (spargelkapsas, spinat jne) või tumepunaste köögiviljade (peet, punane kapsas jne) mahl on eriti tugev, lahjendage seda alati. • 

Puuviljamahl sisaldab palju fruktoosi (puuviljasuhkrut), nii et diabeet põdevad või madala veresuhkru tasemega inimesed ei tohiks juua korraga suurt hulka 
mahla. 
 

 Hakklihamasin 
Kasutage hakklihamasinat liha, linnuliha ja kala töötlemiseks. 

 Mutrivõti  
 Rõngasmutter 
 Võre: keskmine ja jäme  



 Lõikur  
 Tiguvõll  
 Korpus  
 Sisestamistoru  
 Alus  
 Tõukur 

 

 
 
Kokkupanemine 
1 Sisestage tiguvõll  hakklihamasina korpusesse . 
2 Kinnitage lõiketera - lõikav külg väljapoole. Veenduge, et see oleks õigesti sisestatud, vastasel juhul kahjustate hakklihamasina. 
3 Kinnitage võre . Paigutage võre selliselt, et süvis  ühtiks paigaldussakiga. 
4 Keerake rõngasmutter lõdvalt peale.  
 
 

Hakklihamasina kasutamine 
1 Tõstke mikseripea üles. 
2 Kui hakklihamasin on näidatud asendis, joondage tiguvõlli ühe otsa sakid vastavate ajami väljundavadega . 
3 Lükake hakklihamasina tööriist väljundavasse ja keerake vastupäeva, kuni see oma kohale lukustub. 
4 Hoidke sisestustoru paigal ja keerake rõngasmutter käega kinni. 
5 Sobitage alus oma kohale . 
6 Enne hakkimist sulatage külmutatud toit üles. Lõigake liha 2,5 cm laiusteks ribadeks. 
7 Lülitage sisse maksimaalne kiirus. Kasutades tõukurit, lükake toit õrnalt sisestustorust alla, üks tükk korraga. Ärge tugevasti lükake , võite 
hakklihamasina kahjustada. 
 
Tähtis 

 Ärge kunagi töödelge aineid hakklihamasina tarvikuga pikemalt kui 10 minutit, vastasel juhul võite mikseri kahjustada. 

 Hakklihamasin ei hakka enne tööle, kui kaksikkiirusega ajamiava kate on paigaldatud. 
8 Kui toit on hakitud, lülitage seade välja ja tõmmake juhe seinakontaktist välja. 



9 Eemaldage hakklihamasina tarvik. Kasutage rõngasmutri eemaldamiseks mutrivõtit  (kui see on liiga tugevasti kinni keeratud. 

 
Hooldamine ja puhastamine 

 Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.  

 Enne puhastamist võtke tarvikud koost lahti. 
 
 

Mootorisektsioon 

 Pühkige niiske riidetükiga, seejärel kuivatage.  

 Ärge kunagi kasutage abrasiivseid materjale ega kastke vette. 

 Hoiustage liigne juhe masina tagaosas olevasse hoiusalve . 

 Kontrollige, kas aluse küljes olev jalg on puhas. 
 

Kauss, tarvikud, pritsmekaitse 

 Peske käsitsi, seejärel kuivatage hoolikalt. 

 Ärge kunagi kasutage roostevabast terasest kausi pesemiseks traatharja, terasekiude või valgendit. Katlakivi eemaldamiseks kasutage äädikat.  

 Hoidke kuumuseallikast kaugemal (ahjuplaadist, ahjudest, mikrolaineahjust). 
 
Köögikombain  

 Käsitsege lõiketerasid ja -kettaid väga ettevaatlikult, need on eriti teravad. 

 Mõnda tüüpi toit võib plastist pinna värvituks muuta. See on täiesti tavapärane ja ei kahjusta plastist tarvikuid ega mõjuta toidu maitset. Värvuse kaotanud 
kohti võite taastamiseks hõõruda taimeõliga. 
 
Tsitrusepress 

 Peske käsitsi, seejärel kuivatage hoolikalt. 
 

Mikser 

 Enne hakkimisterade mooduli küljest är akeeramist tühjendage kann. 
2 Peske kannu käsitsi. 
3 Eemaldage ja peske tihendid puhtaks. 



4 Ärge puudutage teravaid terasid, peske need harjaga kuumas seebivees puhtaks, seejärel loputage hoolikalt kraani all. Ärge kastke terade moodulit 
vette! 
5 Jätke need allosaga ülespoole kuivama. 
 
Mahlapress 

 Puhastamise hõlbustamiseks peske osi alati kohe pärast kasutamist.  

 Mõnda tüüpi toit, nt porgandid võivad plastist pinna värvust muuta. 
Värvuse kaotanud kohti võite taastamiseks hõõruda taimeõliga. 

 Puhastage filtrit pehme harjaga.  

 Kontrollige filtrit korrapäraselt, ega sel pole tekkinud kahjustusi. • Ärge kasutage kahjustatud filtriga seadet. Vt jaotist „Hooldus ja 
klienditeenindus“. 

 
Hakklihamasin 

 Peske kõiki osi kuumas seebivees, seejärel kuivatage. • Ärge peske mingeid osi nõudepesumasinas. Ärge kunagi kasutage soodalahust. 

 Pühkige võresid taimeõliga, seejärel mähkige rooste või värvusekaotuse ärahoidmiseks rasvakindla paberi sisse. 



Kõik muud osad 

 Peske käsitsi, seejärel kuivatage. 

 Alternatiivselt, vaadake nõudepesumasina tabelist, kas osad on nõudepesumasinas pestavad ja kas neid võib nõudepesumasina ülemisel riiulil pesta. Ärge 
paigutage üksusi alumisele riiulile, otse kütteelemendi kohale. Soovitav on kasutada lühikest madalatemperatuurilist programmi (max 50 °C). 
 

Osad, mida võib nõudepesumasinas 
pesta 

Mikser 

Kauss  

Vispel, segamislaba ja tainakonksud  

Pritsmekaitse  

Ajamiava kate  

Köögikombain 

Põhiline kauss, kaas ja tõukur  

Hakkimistera  

Eemaldatav ajamivõll  

Kettad  

Tsitrusepress 

Koonus, sõel  

Mikser 

Kann, kaas ja täiteava kork  

Terade moodul ja tihend  

Mahlapress 

Kann, tõukur, kaas, filtri trummel ja 
viljaliha eemaldaja 

 

Hakklihamasin 

Rõngasmutter, võre, lõikur, tiguvõll ja 
korpus 

 

Alus ja tõukur  

 
 
 



 
 

Hooldamine ja klienditeenindus 
 Kui juhe on kahjustatud, siis tuleb see vastavalt ohutusreeglitele lasta asendada kas KENWOODi hoolduskeskuses või KENWOODi volitatud 

hooldustöötajal. 

 Kui te peaksite köögimasina kasutamisel mingeid probleeme kogema, siis palun uurige kõigepealt selle kasutusjuhendi lõpus toodud veaotsingut ja 
alles seejärel pöörduge volitatud müügiesindaja poole. 

 
Kui peaksite vajama abi:  

 oma seadme kasutusküsimustes, või  

 hooldamis- või parandustöödel,  

 pöörduge poodi, kust te seadme ostsite. 

 Masina on Kenwood disaininud ja projekteerinud UK-s.  

 Tehtud Hiina RV-s. 
 

 

 
TÄHTIS TEAVE TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMISE KOHTA VASTAVALT EL DIREKTIIVILE 2002/96/EÜ. 
Tööea möödumisel ei tohi seadet kasutusest kõrvaldamiseks visata olmejäätmete hulka. 
Selle peab viima kohalike võimuorganite poolt määratud eriotstarbelisse jäätmejaama või seda teenust pakkuva müügiesindaja kätte. 
Kodumasinate kasutusest kõrvaldamine eriotstarbelises jäätmejaamas hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja isiklikule tervisele, mis 
võivad tekkida materjalide väära kasutusest kõrvaldamise tagajärjel ning lubab teatud materjale võtta taaskasutusse ja säästa energiat ning 
loodusressursse. Eriotstarbelises jäätmejaamas kasutusest kõrvaldamise meeldetuletuseks on see toode märgistatud ristiga läbikriipsutatud prügikasti 
sümboliga 
 
 
 
 

 



 
 
Soovitatavate kiiruste tabel ja maksimaalsed mahud 
Toodud kiirused on ainult juhindumiseks ja võivad mikserikausis olevast segu hulgast ja segu koostisainetest sõltuvalt erinevad olla. 
 
 

Tööriist/ 
tarvik 

Retsepti tüüp Kiirus Töötlemis-
aeg 

Maksimaalmaht 

Köögimasin 

Vispel Munavalged Min kuni 
max 

2 minutit 2–8 (70–280 g) 

Kreem Min kuni 
max 

1 1/2 minutit 125 ml 
600 ml 

Segamislaba Kõik korraga 
koogisegud 

Min kuni 
max 

1 1/2 minutit Kogukaal 1,6 kg  
8 muna segu 

Puuviljakook - rasva ja 
suhkru vahustamine 
Jahu, puuviljade 
sissesegamine 

Min kuni 
max  
Min 

4 minutit  
Kuni 1 min 

Kogukaal 1,8 kg  
6 muna segu 

Rasva segamine jahusse 
Vee lisamine taina 
koostisainetesse 

Min kuni 
kiirus 2 
Min 

5 minutit  
30 sekundit 

450 g jahu 

Tainakonks Leivatainas (tihke, 
pärmiga) 

Min kuni 
kiirus 2 

4 minutit Jahu kaal 500 g  
Kogukaal 800g 

Köögikombain 

Hakkimistera 
 
 
 
 

Kõik korraga 
koogisegud 

Max 15 sekundit Kogukaal 600g  
3 muna segu 

Rasva segamine jahusse 
Vee lisamine taina 
koostisainetesse 

Max  
Max 

Kuni 1 min  
10 sekundit 

Jahu kaal 340g 



 
 
 

Hakkimine/püreerimine
/pasteedid 

Max Kuni 30 
sekundit 

Hakitava lahja liha kogukaal 
400 g 

Viilutus-/riivimisketas Kõvad toiduained, nagu 
poand, kõva juust 

Max - Ärge ületage kausile 
märgitud max koguseid. 
 Pehmed toiduained, 

nagu kurk, tomatid 
Kiirus 3 - 

Eriti peeneks riivimise 
ketas 

Parmesani juust, 
saksapärased 
kartuliklimbid 

Max - 

Tsitrusepress Tsitruselised kiirus 2 - - 

Mikser Kõik töötlemisviisid Max Kuni 1 min 1,2 liitrit 

Mahlapress 
 
 

Kõvad puu- ja 
köögiviljad, nt 
porgandid ja õunad 

Max - 800 g 

Pehmed puu- ja 
köögiviljad nt tomatid 
ja viinamarjad 

Max - 500 g 

Hakklihamasin 2,5 cm laiusteks 
ribadeks lõigatud liha, 
linnuliha, kala 

Max - - 

*Munade suurus = keskmine suurus, (kaal 53–63 g) 
 
 

Juhised veaotsinguks 
Probleem Põhjus Lahendus 

Masin ei toimi, kui kasutatakse 
segamistarvikuid 

Puudub toitepinge, toite 
märgutuli ei põle. Mikseri pea 
pole langetatud olekusse 
õigesti lukustatud. 

Kontrollige, kas keetja toitejuhtme pistik on 
seinakontaktis. 
Kontrollige, kas mikseri pea on langetatud olekusse 
õigesti lukustatud. 



Ajamiava kate pole õigesti 
paigaldatud. 

Kontrollige, kas ajamiava kate on õigesti 
paigaldatud. 
Masin ei hakka enne toimima, kuni väljundava 
kate pole õigesti paigaldatud. 

Olete mikseripead toimimise 
ajal tõstnud ja uuesti 
langetanud ilma kiiruse 
juhtseadist asendisse „O“ 
lähtestamata. 

Kontrollige, kas kiiruse juhtseadis on asendisse „O“ 
(Väljas) lähtestatud. 

Masin peatub toimimise ajal. Masin on üle koormatud / 
maksimaalsed mahud on 
ületatud. 
Mikseripea või ajamiava kate 
on lukustusest vabastatud. 

Lülitage välja, tõmmake pistik seinakontaktist välja 
ja laske seadmel jahtuda umbes 30 minutit. 
Kontrollige kiirusetabelis toodud maksimaalseid 
koguseid. Kontrollige, kas ajamiava kate ja 
mikseripea on õigesti paigaldatud. 

Kaksikajami tarvik ei toimi. Kaksikajami tarvik pole õigesti 
lukustatud. 
Köögikombaini/mahlapressi 
kaas või tsitrusepressi sõel pole 
õigesti paigaldatud. 

Kontrollige, kas kaksikajami tarvik on õigesti 
kinnitatud. Kontrollige, kas tarvik on õigesti 
paigaldatud. 

Hakklihamasina tarvik ei toimi. Tarvik pole õigesti lukustatud. 
Ajamiava kate pole õigesti 
paigaldatud. 

Kontrollige, kas tarvik on õigesti paigaldatud. 
Kontrollige, kas ajamiava kate on õigesti 
paigaldatud. 

Masin liigub tööpinnal. Masina all olev jalg on 
määrdunud või märg. 

Kontrollige jalga korrapäraselt, vajadusel puhastage 
ja kuivatage see. 

Tarvikute/tööriistade halb talitusvõime. Vt jaotises „Tarvikute kasutamine“ toodud näpunäiteid. Kontrollige, kas tarvikud olid 
õigesti ühendatud. 



Juhised veaotsinguks 
Probleem Põhjus Lahendus 

Märgutuli „Toide sees“ vilgub kiiresti. Normaalne olukord. 
Märgutuli hakkab vilkuma, 
kui üks või rohkem 
ohutuslukkusid pole õigesti 
rakendunud. 

Tarviku kasutamisel kontrollige, kas see on 
oma kohale õigesti lukustatud. 
Kontrollige, kas mikseripea on täiesti 
langetatud asendis, v.a kui kasutate 
hakkimistarvikut. 
Kontrollige, kas kiiruse juhtseadis on asendis 
„O“ (Väljas). 

Märgutuli „Toide sees“ vilgub 
aeglaselt. 

Masin on ooterežiimis. Kui 
köögikombain on jäetud üle 
30 min kasutamata 
olekusse, lülitatakse see 
energiasäästuks ooterežiimi. 
Kui masin kasutusvalmis, siis 
peaks märgutuli pidevalt 
põlema. 

Köögimasin lülitatakse tavatoimimisrežiimi, kui 
kiiruse juhtseadis keeratakse mingile kiirusele 
ja seejärel tagasi asendisse „O“ (Väljas). 

Kui ükski neist juhistest ei lahenda probleemi, toimige nagu jaotises „Hooldus ja klienditeenindus“ soovitatud. 

 
 


