
 

 

SAUMIKSERI KOMPLEKT 

 MX-4802 

 KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD  

1. Mootorikorpus 

2. Tavakiiruse nupp 

3. Turbokiiruse nupp 

4. Saumikser 

5. Joogipudel 

6. Kaas 

7. Teraüksus 

8. Teraüksuse liuglukustus 

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest 

tulenevad kahjud ja 

õnnetused ei kuulu 

seadme tootja ega 

edasimüüja 

vastutusalasse.  

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud hooldusettevõttes või 

sarnases kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

• Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  

• Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 

abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.  

• Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisaosade vahetamist või eemaldamist. 

• Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  

• Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  

• Pange tähele! Lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja 

puhastades.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu: 

- personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; 

- hotellide/majutusasutuste kliendiruumides; 

- kodumajutuse asutustes; 

- taludes. 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. Enne 

esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle. Ärge kasutage 

puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.  

Mikserit ei tohiks kasutada kauem kui 1 minut ühtejärge. Selle möödudes tuleks teha paus ja lasta 

seadmel 5 minutit jahtuda.  

Lõiketerad on väga teravad, puhastage teri äärmise ettevaatusega ja vältige terade puudutamist. 

 

KASUTAMINE 

Paigaldage saumikseri osa mootorikorpusele ja suruge, kuni see klõpsatades kinnitub. Saumikseri osa 

küljestvõtmiseks tuleb vajutada vabastamisnuppe ja osad teineteisest eraldada.  

Ühendage seadme pistik elektrikontakti ja valige seadme töökiirus vastava nupu vajutusel. Kui üht 

kahest kiirusnupust vajutatakse, hakkab seade koheselt tööle ja nupu vabastamisel peatub. 

 

Kaasaskantava joogipudeli otstarve 

Lõigake smuuti koostisained 2 x 2 cm kuubikuteks ja pange blenderipudelisse. Keerake pudelile 

teraüksus korgiks peale ja lukustage liuglukusti abil. Paigaldage blenderipudel koos teraüksusega 

mootorikorpusele ja suruge, kuni see klõpsatades kinnitub.  

Ühendage seadme pistik elektrikontakti ja valige seadme töökiirus vastava nupu vajutusel.  

Kui üht kahest kiirusnupust vajutatakse, hakkab seade koheselt tööle ja nupu vabastamisel peatub. 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Peske äravõetavad osad nõudepesuaine ja veega. Äravõetavad osad ei ole masinpesukindlad. 

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga.  

Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud 

pindakahjustavat seadme puhastamiseks.  

Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel. 

HOIATUS! Lõiketerad on väga teravad, neid tuleb puhastada ettevaatusega., 

 

Garantii 

Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid 

juhul kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks 

sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, jaemüüja nimi 

ning toote mudel. Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: www.service.tristar.eu 

 

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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega 

panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta 

kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


