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Kasutamisjuhend 

Hakklihamasin  

KENWOOD MG 700 

 
  

 OHUTUSNÕUDED 

 Seade on ette nähtud ühendamiseks vahelduvvooluvõrku pingega 220 – 240 V. 

 Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle mingi osa on kahjustatud või defektne. 

 Ärge lubage lastel seadet kasutada. Seadet kasutades hoolitsege alati läheduses viibivate 

laste turvalisuse eest. 

 Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. 

 Ärge kunagi kastke seadet, voolujuhet või pistikut vette vm. vedelikku. Jälgige, et seadme 

töölülitid oleksid puhtad ja kuivad. 

 Ärge asetage seadet märjale või kuumale pinnale. 

 Eemaldage juhe vooluvõrgust, kui te seadet ei kasuta, enne lisaosade kinnitamist ja enne 

puhastamist. 

 Ärge puudutage masina liikuvaid osi. Ärge kunagi lükake toitu sõrmedega täitmistorusse, 

kasutage alati surumisabivahendit. 

 Enne seadme lahti monteerimist eemaldage juhe vooluvõrgust ning veenduge, et mootor on 

täielikult peatunud. 

 Lõiketera on väga terav – käsitlege seda ettevaatlikult! 

 Enne liha masinasse söötmist eemaldage sellest hoolikalt ka väikesed luutükid. 

 Veenduge enne hakklihamasina käivitamist alati, et söötmislehter on korrektselt kohale 

asetatud. 

 Kasutage masinat ainult selleks ettenähtud eesmärgil 

 Ärge jätke voolujuhet üle lauaserva rippuma ja vältige selle kokkupuudet kuumade 

pindadega. Keerake üleliigne osa voolujuhtmest seadme tagaosas paikneva juhtme hoidiku 

ümber. 

  

  

 SEADME KIRJELDUS 

(vt. joonised järgmisel leheküljel)

a. Mootori korpus 

b. Lukustuskruvi 

c. Kinnitusava 

d. Sisse- ja väljalülitusnupp 

e. Kinnitusrõnga võti  

f. Kinnitusrõngas 

g. Peenestusplaadid: peen, keskmine, jäme 

h. Lõiketera 

i. Söötmiskruvi 

j. Hakklihamasina korpus 

k. Söötmislehter 

l. Söötmisalus 

m. Surumisabivahend 

n. Kogumisalus/kate 

o. Kebabi ja vorstiotsik. 

 



 

 
 

 

KASUTAMINE 

 Enne esimest kasutamist peske hoolikalt kõik hakklihamasina osad. 

 Monteerige hakklihamasin kokku:  

- asetage söötmiskruvi söötmislehtri korpusesse 

- asetage lõiketera, lõiketera väljaspool, kohale (1). NB! Kui lõiketera ei ole õigesti paigal, 

võib see muuta hakklihamasina kasutuskõlbmatuks. 

- valige sobiv peenestusplaat ja asetage see vastu lõiketera. Veenduge, et peenestusplaadi 

süvend asetub söötmislehtri korpuses olevale eendile (2).  

- kinnitage peenestusplaat kinnitusrõngast keerates paigale. Praegu ei ole veel vaja rõngast 

täiesti kinni pingutada. 

 Vastupäeva keerates vabastage lukustuskruvi (3) ja kinnitage söötmislehter seda kergelt keerates 

seadme korpusel asuvasse avasse (4). Söötmiskruvi telg peab avasse sobituma nii, et tapp läheb 

õigesse auku. 

Keerake lukustusnuppu päripäeva – nii lukustub söötmislehter kohale. Pingutage kinnitusrõngas 

tugevalt kinni. 

 Asetage söötmisalus lehtri peale. Töötamise hõlbustamiseks võite keerata aluse sobivasse 

suunda. Liha väljumisava alla asetage kogumisalus. 

NB! Enne masinasse panekut tükeldage liha umbes 2,5 cm suurusteks kuubikuteks. 

 Ühendage juhe vooluvõrku ja lülitage seade sisse (5). Pange tükeldatud liha söötmislehtrisse, 

masin tõmbab selle ise sisse – surumisabivahendit on vaja ainult tükkide suunamiseks. 

NB! Kui lihatükid tõugatakse surumisabivahendiga jõuga masinasse, ei peenestu liha piisavalt. 

 Kui kõik vajalik on masinaga peenestatud, lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. 

Monteerige masin lahti ja puhastage kõik osad hoolikalt. Kinnitusrõnga lahti keeramiseks 

kasutage kinnitusrõnga võtit (7). 



 

 Kui masin töö ajal mingil põhjusel kinni kiilub või ummistub, lülitage see viivitamatult välja. 

Vajutage mootori reversfunktsiooni nupule (R), mis käivitab mootori vastassuunalise pöörlemise 

ja vabastab ummistuse. Ärge hoidke lülitit all kauem, kui mõni sekund. Seejärel lülitage masin 

välja ja eemaldage toitepistik kontaktist. Võtke söötmislehter lahti ja kõrvaldage ummistuse 

põhjustanud tükid, seejärel võib masina uuesti sisse lülitada. 

PEENESTUSPLAADID (olenevalt mudelist) 

 Eriti peente avadega plaati võib kasutada nii toore kui küpsetatud liha ning kala jahvatamiseks. 

 Väikeste avadega peenestusplaati võib kasutada toore ja küpsetatud liha, kala, seente ja väikeste 

pähklite jahvatamiseks. 

 Suureavalist plaati kasutatakse toore ja küpsetatud liha ning kala, juurviljade, pähklite, kõva 

juustu, apelsini- või sidrunikoore ja kuivatatud puuviljade jahvatamiseks. 

NB! Kõik sügavkülmutatud toiduained tuleb enne masinasse asetamist sulatada! 

Pähklite peenestamisel asetage söötmislehtrisse korraga ainult mõned pähklid. 

VORSTILEHTRI KASUTAMINE (olenevalt mudelist) 

p. Kandeplaat 

q. Suur vorstilehter 

r. Väike vorstilehter 

Vorstid võib valmistada kas vorstinaha sisse või ilma nahata ning paneerida need enne küpsetamist. 

Hoidke vorstinahkasid  enne kasutamist vähemalt 30 minutit külmas vees, enne valmistamist avage 

nahad külma veejoa all. Selleks asetage nahk vorstilehtrile ja hoidke lehtrit vastu kraani. 

Vabastage mootori korpusel asuv lukustusnupp seda vastupäeva keerates (8). Asetage söötmislehter 

kohale (9) ja keerake seda veidi. Söötmiskruvi telg peab avasse sobituma nii, et tapp läheb õigesse 

auku. Söötmislehtri kinnitamiseks keerake lukustusnuppu päripäeva. Asetage kandeplaat ja 

vorstilehter kohale (10). Kinnitage kinnitusrõngas kohale (11). 

Olenevalt mudelist on seadmega kaasas ka lisaosad kebabi (traditsiooniline Lähis-Ida toit) 

valmistamiseks.  

 

SÄILITAMINE 

Hakklihamasina söötmislehtri võib masina säilitamise ajaks jätta mootoriosa külge. Kogumisaluse 

võib keerata teistpidi ja asetada tolmukaitsena söötmisaluse peale. 

Mootori korpusel asub toitejuhtme hoidik, mille ümber saab keerata üleliigse juhtme.  

Surumisabivahendil on avatav kaas, mille all saab säilitada nt. vorstilehtrit. 

 

 

 

PUHASTAMINE 

Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Monteerige masin osadeks. 

Olge lõiketera käsitsemisel ettevaatlik – see on väga terav!  

Ärge peske hakklihamasinat nõudepesumasinas. 

Kui olete hakklihamasina kõik osad puhastanud ja kuivatanud, võib masina taas kokku panna. Ärge 

jätke masina osi kauaks nõudepesuvahendi lahusesse ligunema. Ärge kastke masina osi 

soodalahusesse. 

Mootori korpus puhastage niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt. 

Määrige söötmislehtri külge kinnituva kinnitusrõnga keeret aeg-ajalt nt. toiduõliga – nii on selle 

kinnipingutamine hõlpsam. 

 

 


