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TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.
Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. 
Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai 
muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana ”VAARA” tai ”VAROITUS”. 
Nämä sanat tarkoittavat:

Ohjeen noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa välittömästi kuoleman 
tai henkilövahingon.

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, 
jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää 
loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

VAARA

VAROITUS 

Tärkeät turvatoimenpiteet
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia 
turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä upota tehosekoitinta 

veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset 

ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai 
henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat 
normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät 
on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen 
ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 

4. Irrota aina virtajohto pistorasiasta kun laite ei ole käytössä, 
ennen kuin asennat tai poistat siitä osia sekä ennen 
laitteen puhdistusta.

5. Älä kosketa liikkuvia osia.
6. Älä käytä tehosekoitinta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, 

jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. 
Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen 
tarkastettavaksi, korjattavaksi tai sähkö- ja mekaanisten 
toimintojen säätöä varten.

7. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
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TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

8. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli. 
9. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi, älä aseta 

kättä tai käyttöosia tehosekoittimeen kun laite on käynnissä. 
Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun tehosekoitin ei 
ole käynnissä.

10. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Käsittele sitä varoen.
11. Aseta laitteen kansi paikalleen aina ennen käyttöä.
12. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien 

lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
13. Varmista aina ennen käyttöä, että kansi on tiiviisti paikallaan. 

Käytä kuumia ruokia valmistaessasi vain Kuumat ruoat -toimintoa.
14. Vilkkuva valo tarkoittaa, että laite on käyttövalmis - älä kosketa 

teriä tai muita liikkuvia osia.
15. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

Teho: 615 W

Jännite: 220 - 240 V

Taajuus: 50/60 Hz

HUOM. Ellei pistoke sovi pistorasiaan, 
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 
Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen. 
Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on 
liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa 
tai huoltomiestä asentamaan pistorasia 
laitteen lähelle.

VAROITUS 

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen 
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon 
tai sähköiskuun.

TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS
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TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINENTEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

BPA:ta 
sisältämätön 

kannu

Nopeudenvalin- 
tapainikkeet

Painevalettu 
metallirunko 

Clean Touch- 
käyttöpaneeli

Terä, 
ruostumaton 

teräs

Kansi, jossa on 
annostelukuppi

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen 
Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, 
ja ne on merkitty kierrätyssymbolilla . 
Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä 
vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten 
jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti. 
Tuotteen hävittäminen 
- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 
2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) mukaisesti. 
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta 
hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- 
ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen 
jätekäsittely voisi aiheuttaa. 

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa 
oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa 
käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä 
asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa 
kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, 
talteenotosta ja kierrätyksestä saa 
kaupungin- tai kunnanvirastosta, 
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai 
liikkeestä, josta tuote ostettiin. 

OSAT JA OMINAISUUDET
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TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN

2 Käännä kannua myötäpäivään noin 
1/8 kierrosta, kunnes kannu 
napsahtaa paikalleen.

3 Säädä sekoittimen virtajohdon pituus.

4 Kiinnitä kansi tiiviisti kannun päälle 
ja varmista, että kannen kahva on 
samansuuntaisesti kannun kahvan 
kanssa (katso kuva).

HUOM. Kun kannuosa on asetettu oikein, 
se on vakaasti tehosekoittimen alustan 
päällä. Jo ei, toista vaiheet 1 ja 2.

Tehosekoittimen käyttöönoton valmistelu

1 Kohdista kannun ulokkeet alustan uriin. 
Kannun kahva voi olla joko alustan 
oikealla tai vasemmalla puolella.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Pyyhi ennen ensimmäistä käyttökertaa 
tehosekoittimen alusta lämpimään 
saippuaveteen kostutetulla liinalla ja pyyhi 
se sitten puhtaaksi kostealla liinalla. Kuivaa 
lopuksi pehmeällä liinalla. Pese kannu, kansi 
ja annostelukuppi lämpimällä saippuavedellä 
(lisätietoja on ”Hoito ja puhdistus” -kohdassa). 
Huuhtele osat ja pyyhi ne kuiviksi.

Uloke

Ura

VAROITUS 

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen 
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon 
tai sähköiskuun.

TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖTEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

6 Ennen kuin poistat kannun alustasta, 
paina aina virtapainiketta ( ), jotta 
merkkivalot sammuvat, ja irrota 
virtajohto pistorasiasta.

5 Ennen kuin käytät tehosekoitinta, kytke 
se maadoitettuun pistorasiaan ja paina 
POWER ( ). Virran merkkivalo vilkkuu, 
kun laite on valmis.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Tehosekoittimen käyttö

2 Kytke sitten virta päälle virtapainiketta 
( ) painamalla. Virran merkkivalo 
vilkkuu, kun laite on valmis. Paina sen 
jälkeen haluamaasi nopeuspainiketta, 
jota käytetään jatkuvatoimisesti 
sekoittamisessa. Valitun nopeuspainikkeen 
vieressä oleva valkoinen merkkivalo 
syttyy. Voit vaihtaa asetuksia laitetta 
pysäyttämättä, kun painat jotain toista 
nopeuspainiketta.

1 Laita ainekset kannuun ja sulje kansi tiiviisti 
niin, että se peittää koko kannun suun. 
 
 
 
 
 
 
 

Ennen käyttöä
Kun tehosekoittimen virtavalo palaa tai 
SYKÄYTYS-tilan merkkivalo vilkkuu, 
toimi seuraavasti:

-  Älä puutu terän liikkeeseen.

-  Älä poista kannun kantta.

Varmista, että kannu on lukittu kunnolla 
tehosekoittimen alustaan, ennen kuin 
käynnistät tehosekoittimen.

Tehosekoittimessa on neljä nopeutta: 
PILKKOMINEN ( ), VATKAUS ( ), 
SOSEUTUS ( ), ja TEHOSEKOITUS ( ). 
Siinä on myös kolme erikoistoimintoa: 
KUUMAT RUOAT ( ), JÄÄNMURSKAUS 
( ) ja SYKÄYTYS ( ).
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

3 Kun toiminto on tehty, pysäytä 
tehosekoitin painamalla virtapainiketta 
( ). Sammuta tehosekoittimen 
virta painamalla virtapainiketta ( ) 
uudelleen. Irrota virtajohto pistorasiasta 
ennen kuin poistat kannun.

HUOM. Tehosekoitin käynnistyy vain, 
jos virtapainiketta ( ) painetaan (virran 
merkkivalo vilkkuu), minkä jälkeen valitaan 
haluttu nopeus.

TÄRKEÄÄ: Jos sekoitat kuumia ruokia tai nesteitä, kuten keittoja tai kastikkeita, 
varmista kannen tiivis liitäntä ja käytä vain KUMMAT RUOAT ( ) -toimintoa.

Kuumat ruoat -toiminnon käyttö

1 Varmista, että kannuosa on kunnolla 
paikallaan alustassa, ennen kuin 
käytät tehosekoitinta.

2 Laita ainekset kannuun, kiristä kansi 
tiiviisti kannun päälle ja varmista, että 
kannen kahva on samansuuntaisesti 
kannun kahvan kanssa (katso kuva).

4 Poista kansi nostamalla kantta sen 
takaosassa olevasta renkaasta, 
jolloin tiivistetty liitos irtoaa.

5 Nosta sitten kantta sivulta ja irrota 
se kokonaan sekoittimesta.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖTEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Jäänmurskaustoiminnon käyttö

4 Kun ajoitettu toiminto on valmis, 
tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta 
painamalla virtapainiketta ( ). Irrota 
virtajohto pistorasiasta ennen kuin 
poistat kannun.

3 Paina virtapainiketta ( ) ja sitten 
JÄÄNMURSKAUS ( ) -painiketta. 
Jäänmurskaustoiminto on ajoitettu toiminto. 

1 Varmista, että kannuosa on kunnolla 
paikallaan alustassa, ennen kuin 
käytät tehosekoitinta.

2 Laita ainekset kannuun ja aseta kansi 
tiiviisti paikalleen. Käytä kerrallaan 
enintään puolet jääkuutiolevystä.

Tehosekoittimessa on JÄÄNMURSKAUS ( ) -toiminto. Kun tämä toiminto valitaan, 
tehosekoitin toimii sykäyksittäin porrastetuin välein 30 sekunnin ajan nopeudella, 
joka sopii parhaiten jään ja muiden aineosien murskaukseen.

VINKKI: Laitteeseen voi laittaa kerrallaan enintään puolet vakiokokoisesta jääkuutiolevystä tai 
6–7 tavallisen kokoista jääkuutiota. Lastalla hämmentäminen voi auttaa vain silloin kun tehosekoitin 
on sammuksissa. JÄÄNMURSKAUS-toiminto ( ) on optimoitu murskaamaan ja pilkkomaan jäätä 
ilman nestemäisten aineosien lisäämistä.

3 Paina virtapainiketta ( ) ja sen jälkeen 
KUUMAT RUOAT ( ) -painiketta. 
Kuumat ruoat -toiminnon yläpuolella oleva 
merkkivalo syttyy. Kuumat ruoat -toiminto 
alkaa alhaisella nopeudella, ja sen nopeus 
nousee portaittain 90 sekunnin aikana. Näin 
vältetään kuumien nesteiden roiskuminen.

4 Kun Kuumat ruoat -toiminto on valmis, 
tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta 
painamalla virtapainiketta ( ). Irrota 
virtajohto pistorasiasta ennen kuin 
poistat kannun.
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

3 Paina virtapainiketta ( ) ja sitten 
SYKÄYTYS ( ) -painiketta. Sykäytys-
painikkeen yläpuolella olevat merkkivalot 
syttyvät, ja kaikki neljä nopeuden 
merkkivaloa vilkkuvat merkkinä siitä, 
että laitteen kaikki neljä nopeutta 
ovat SYKÄYTYS ( ) -tilassa.

5 Sammuta virta käytön jälkeen painamalla 
virtapainiketta ( ). Irrota virtajohto 
pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

Sykäytystoiminnon käyttö

1 Varmista, että kannuosa on kunnolla 
paikallaan alustassa, ennen kuin 
käytät tehosekoitinta.

Tehosekoittimen toimintoihin kuuluu myös SYKÄYTYS ( ) -toiminto, joka mahdollistaa 
sykäyskäytön millä tahansa nopeudella.

2 Laita ainekset kannuun ja aseta kansi 
tiiviisti paikalleen. 

4 Paina nopeuspainiketta haluamasi aikaa. 
Sekä nopeuspainike että SYKÄYTYS-
toiminnon merkkivalot palavat, kun 
sykäytys on käytössä. Sekoitus loppuu, 
kun sykäytyspainikkeesta päästetään irti, 
ja sykäytyksen merkkivalo jää vilkkumaan. 
Voit pulssittaa toisella nopeudella 
painamalla haluamaasi nopeuspainiketta.

HUOM. SYKÄYTYS-tilaa ei voi käyttää KUUMAT RUOAT ( )- tai JÄÄNMURSKAUS ( ) 
-tilan kanssa.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ
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HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄTEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Tehosekoittimen kannun annostelukupin ja 
pehmeäkäynnistystoiminnon käyttö
•	Tehosekoittimen	annostelukuppia	voi	käyttää	

aineosien mittaamiseen ja lisäämiseen. Poista 
täyttöaukon kupu ja lisää aineosat haluamaasi 
nopeutta käyttäen: PILKKOMINEN tai 
VATKAUS. Suurilla nopeuksilla toimittaessa 
kun kannu on täynnä tai kun sen sisältö 
on kuuma, pysäytä tehosekoitin ja lisää 
ainesosat vasta sen jälkeen.

•	Soft	Start	-tehosekoitustoiminto	
käynnistää tehosekoittimen automaattisesti 
hitaalla nopeudella, joka vetää ainesosat 
terälle. Tämän jälkeen nopeus kasvaa 
nopeasti ja saavuttaa valitun nopeuden. 
Pehmeäkäynnistystoiminto toimii ainoastaan 
silloin, kun jokin nopeus on valittu, eikä 
se toimi SYKÄYTYS ( ) -tilassa tai 
JÄÄNMURSKAUS ( ) -tilassa. TÄRKEÄÄ: Jos sekoitat kuumia ruokia 

tai nesteitä, varmista, että kansi on tiiviisti 
paikallaan, ja käytä vain KUUMAT RUOAT 
( ) -toimintoa.

Nopeus Kohde
Keitto
Kuumat kastikkeet 
(ruskea ja valkoinen 
kastike)
Kuumat juomat

Pilkotut hedelmät
Pilkotut vihannekset

Lihasalaatti voileipien 
täytteeksi

Pesto
Dipit
Kylmät hedelmä- tai 
vihanneskastikkeet

Maustettu 
murupäällyste
Makea murupäällyste

Hedelmämehu 
pakastetusta tiivisteestä
Salaattikastike

Paistinkastike Pannukakkutaikina
Vohvelitaikina

Raejuusto

Kaurapuuro Hedelmäsose/
vauvanruoka
Lihasose/vauvan 
liharuoka
Vihannessose/vauvan 
vihannesruoka

Sekoitettu jääjuoma
Pakastettu 
jogurttipohjainen juoma
Hedelmäpohjainen 
juoma (laimea)
Jäinen maitopohjainen 
juoma
Sorbettipohjainen 
juoma

Kuohkea liivate 
piirakka-/jälkiruokiin
Juustokakku
Mousse-vaahto

Raastettu kova juusto

Jäämurska Hienoksi pilkotut 
tuoreet hedelmät
Hienoksi pilkotut 
tuoreet vihannekset

Pilkotut pakastetut 
hedelmät (sulata 
ensin sen verran, 
että veitsen kärki 
painuu hieman 
pintaa syvemmälle)

Pilkotut hedelmät
Pilkotut vihannekset

Lihasalaatti voileipien 
täytteeksi

Maustettu 
murupäällyste
Makea murupäällyste

Nopeudensäätöohje

KUUMAT 
RUOAT

PILKKOMINEN

VATKAUS

SOSEUTUS

TEHOSE KOITUS

JÄÄN 
MURSKAUS

SYKÄYTYS
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HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Pikavihjeet 

•	Jos	valmistat	jäätä	sisältävää	juomaa,	aloita	
sekoitus JÄÄNMURSKAUS ( ) -toiminnolla 
ja suorita sitten TEHOSEKOITUS ( ) 
-toiminto, jotta seoksesta tulee tasainen. 

•	Suoraan	pakastimesta	otettu	jää	murskautuu	
paremmin kuin jää, joka on ehtinyt jo 
hieman sulaa.

•	Pienet	jääkuutiot	pilkkoutuvat	tai	
murskautuvat nopeammin kuin suuret.

•	Usein	on	hyvä	käynnistää	työ	PILKKOMINEN	
( ) -toiminnolla, jolloin ainesosat 
sekoittuvat perusteellisesti. Tämän jälkeen 
voit nostaa nopeutta tarpeen mukaan.

Vihjeitä...

•	Voit	tarvittaessa	poistaa	täyttöaukon	
kuvun ja lisätä nestettä tai jääkuutioita 
tehosekoittimen toimiessa nopeuksilla 
PILKKOMINEN ( ) tai VATKAUS ( ).

•	Pysäytä	tehosekoitin	ennen	kuin	asetat	
työvälineitä kannuun. Käytä kumilastaa 
aineosien sekoittamiseen vain silloin, kun 
tehosekoitin on sammuksissa. Älä koskaan 
laita mitään välinettä kannuun moottorin 
käydessä, lastat mukaan lukien.

Maustetun liivatteen liuottaminen: 
Kaada kiehuva vesi kannuun ja lisää liivate. 
Sekoita KUUMAT RUOAT ( ) -toiminnolla, 
kunnes liivate on liuennut, eli noin 
10–30 sekuntia. Lisää muut ainesosat.
Valmista keksin tai leivän murusia: Murra 
keksit tai leipä halkaisijaltaan n. 4 cm paloiksi. 
Aseta ne kannuun. Valitse SYKÄYTYS ( ) 
-tila, laita kansi paikalleen ja sykäytä muutaman 
kerran, n. 3 sekunnin ajan kerrallaan, kunnes 
koostumus on sellainen kuin haluat. 
Voit valmistaa hienompia murusia 
piiraiden ja jälkiruokien kuorta 
varten toimimalla seuraavasti: 
Murra keksit tai leipä paloiksi, joiden halkaisija 
on n. 4 cm, ja laita ne tehosekoittimen 
kannuun. Valitse SYKÄYTYS ( ) -tila, laita 
kansi paikalleen ja sykäytä muutaman kerran, 
kunnes koostumus on sellainen kuin haluat. 
Tähän kuluu n. 20–30 sekuntia.
Hedelmien ja vihannesten pilkkominen: 
Lisää kannuun 4,75 dl hedelmä- tai 
vihannes paloja. Valitse sykäytys ( ) 
-toiminto, aseta kansi paikalleen ja käytä 
TEHOSEKOITUS ( ) -nopeutta, ja suorita 
muutama sykäystoiminto kertakestoltaan 
n. 2-3 sekuntia, kunnes saavutat haluamasi 
koostumuksen.
Hedelmäsose: Lisää 4,75 dl säilykehedelmiä tai 
keitettyjä hedelmiä kannuun. Lisää 2–4 ruoka-
lusikallista (0,3–0,6 dl) hedelmämehua tai 
vettä 2,4 dl:n hedelmäannosta kohti. Aseta 
kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS ( ) 
-nopeutta n. 5-10 sekuntia.

Vihannessose: Lisää 4,75 dl säilykevihanneksia 
tai keitettyjä vihanneksia kannuun. Lisää 
2–4 ruokalusikallista (0,3–0,6 dl) lientä, vettä 
tai maitoa 2,4 dl:n vihannesannosta kohti. 
Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS 
( ) -nopeutta n. 10-20 sekuntia.
Lihasose: Aseta keitetty, kuutioitu, murea 
liha kannuun. Lisää 3–4 ruokalusikallista 
(0,45–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 
2,40 dl:n liha-annosta kohti. Aseta kansi 
paikalleen ja käytä PILKKOMINEN ( ) 
-nopeutta 10 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin 
ja kaavi kannun sisäpinta puhtaaksi. Aseta 
kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS ( ) 
-nopeutta vielä 10-20 sekuntia. 
Kokkareiden poisto kastikkeesta: Mikäli 
kastikkeeseen on tullut kokkareita, kaada 
kastike kannuun. Aseta kansi paikalleen 
ja käytä VATKAUS-nopeutta ( ) kunnes 
sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän 
kuluu noin 5-10 sekuntia. 
Jauhojen ja nesteen yhdistäminen 
suurusteeksi: Aseta jauhot ja neste 
kannuun. Aseta kansi paikalleen ja 
käytä VATKAUS-nopeutta ( ) kunnes 
sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu 
noin 5-10 sekuntia. 
Valkokastikkeen valmistaminen: 
Aseta maito ja jauhot, tarvittaessa myös 
suola, kannuun. Aseta kansi paikalleen ja 
käytä VATKAUS-nopeutta ( ) kunnes 
sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu 
noin 5-10 sekuntia. Kaada paistinpannulle 
ja valmista tavalliseen tapaan. 
Pirtelöiden valmistaminen: Laita nesteet 
ja jäiset ainekset kannun pohjalle ja lisää 
muut ainekset niiden päälle. Laita kansi 
paikalleen ja sekoita JÄÄNMURSKAUS ( ) 
-toiminnolla 10–15 sekunnin ajan ja sen 
jälkeen TEHOSEKOITUS ( ) -toiminnolla 
10–15 sekuntia, kunnes tulos on haluttu.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ
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HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Tehosekoittimen puhdistus

Tehosekoittimen kannu voidaan puhdistaa helposti sen ollessa kiinni alustassa, tai alusta 
ja kannu voidaan puhdistaa erillään. 
•	Puhdista	tehosekoitin	perusteellisesti	jokaisen	käyttökerran	jälkeen.
•	Tehosekoitinta	ja	sen	virtajohtoa	ei	saa	upottaa	veteen.
•	Älä	käytä	hankaavia	puhdistusaineita	tai	-välineitä.

1 Puhdista tehosekoittimen alusta, 
ohjauspaneeli, johto, kansi ja 
annostelukuppi toimimalla 
seuraavasti: Irrota tehosekoitin 
pistorasiasta ennen puhdistamista. 
Pyyhi se lämpimään veteen kostutetulla 
liinalla, puhdista kostutetulla liinalla 
ja kuivaa pehmeällä liinalla. 
 

2 Puhdista kannu sen ollessa kiinni 
alustassa toimimalla seuraavasti: 
Irrota kannu alustasta, täytä se puolilleen 
lämpimällä (ei kuumalla) vedellä ja 
lisää 1–2 pisaraa astianpesuainetta. 
Laita kannun kansi paikalleen ja aseta 
kannu alustalle. Paina PILKKOMINEN-
nopeusasetuspainiketta ja käytä 
tehosekoitinta 5–10 sekuntia. Poista kannu 
alustasta ja huuhtele se lämpimällä vedellä.

3 Kannun puhdistaminen erillään 
alustasta: Pese kannu astianpesukoneessa 
nurinpäin käännettynä. Voit pestä kannun 
myös käsin saippuavedessä, jolloin se pitää 
huuhdella ja kuivata pesun jälkeen.

HOITO JA PUHDISTUS

Pannukakku- tai vohvelitaikinan 
valmistaminen valmissekoituksesta: 
Aseta valmissekoitus ja muut aineosat 
kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä 
VATKAUS ( ) -nopeutta  kunnes ainesosat 
ovat hyvin sekoittuneet; tähän kuluu noin 
10-20 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja 
kaavi kannun sisäpinta tarvittaessa. 

Juustoraaste: Leikkaa erittäin kylmä juusto 
1,5 cm kuutioiksi. Laita enintään 1,20 dl 
juustoa kannuun. Aseta kansi paikalleen ja 
käytä TEHOSEKOITUS ( ) -nopeutta  
n. 5-10 sekuntia. Jos juustolaji on kova, 
esim. parmesaanijuusto, aloita juuston käsittely 
kun se on saavuttanut huonelämpötilan 
sekoittamalla sitä TEHOSEKOITUS ( ) 
-nopeudella n. 5-10 sekuntia. 

TÄRKEÄÄ: Kansi ja annostelukuppi 
puhdistuvat parhaiten, kun ne pestään käsin.
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VIANETSINTÄ

Tehosekoitin ei toimi, kun jokin toiminto on valittu

Kaikki merkkivalot vilkkuvat vuorotellen. 

Tehosekoittimen terä saattaa olla juuttunut 
paikalleen. Mikäli terä juuttuu paikalleen, 
tehosekoitin pysähtyy, jotta moottori ei 
vaurioidu. Nollaa tehosekoitin painamalla 
virtapainiketta ( ) ja irrota virtajohto 
pistorasiasta. Poista kannuosa runko-osasta 
ja vapauta terät irrottamalla tai poistamalla 
lastalla kannun pohjalla oleva sisältö.

Mikään merkkivalo ei syty. 

Tarkista, onko tehosekoitin kytketty 
maadoitettuun pistorasiaan. Jos näin on, 
paina virtapainiketta ( ) ja irrota pistoke 
pistorasiasta. Kytke sekoitin takaisin samaan 
pistorasiaan ja paina virtapainiketta ( ). 
Jos tehosekoitin ei vieläkään toimi, tarkista 
sulake ja sen virtapiirin katkaisin, johon 
tehosekoitin on kytkettynä, varmistaaksesi, 
että laite saa virtaa.

Kaikki merkkivalot vilkkuvat 
samanaikaisesti. 

Tehosekoitin saattaa olla ylikuormittunut. 
Jos tehosekoitin ylikuormittuu raskaita 
aineksia sekoitettaessa, se kytkeytyy pois 
päältä automaattisesti, jotta moottori ei 
vaurioidu. Nollaa tehosekoitin painamalla 
virtapainiketta ( ) ja irrota virtajohto 
pistorasiasta. Poista kannuosa runko-
osasta ja jaa sen sisältö pienempiin eriin. 
Myös nesteen lisääminen kannuun voi 
keventää tehosekoittimen kuormitusta.

Mikäli ongelma ei ratkea tässä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen (lisätietoja on ”Takuu ja huolto” -kohdassa). 

Tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan

Yksi merkkivalo vilkkuu muista eroten. 

Jos tehosekoitin on kytketty pistorasiaan, 
mutta se ei käynnisty, ja yksi merkkivaloista 
vilkkuu eri tavalla kuin kaikki muut merk-
kivalot, jokin tehosekoittimen painikkeista 
voi olla jumissa. Sammuta tehosekoitin 
painamalla virtapainiketta ( ) ja irrota 
sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke 
tehosekoitin takaisin pistorasiaan ja palauta 
jumiutunut painike toimintakykyiseksi 
painamalla taas virtapainiketta ( ).

Kaikki merkkivalot vilkkuvat 
samanaikaisesti.

Jos tehosekoitin on kytketty verkkovirtaan, 
mutta mitään ei tapahdu virtapainiketta 
( ) painettaessa ja kaikki merkkivalot 
vilkkuvat, moottorin roottori voi olla 
lukittu. Paina virtapainiketta ( ) ja irrota 
sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke se 
sitten takaisin, paina virtapainiketta ( ) 
ja valitse haluamasi nopeus.

TÄRKEÄÄ: Mikään tehosekoittimen nopeuksista ei toimi, ellei virtapainiketta ( ) ole 
ensin painettu.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

HOITO JA PUHDISTUS
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TAKUU JA HUOLTO

Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa: KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 
Malli 5KSB1585:  
Varaosat ja korjauskulut 
laitteen materiaaliin ja sen 
valmistukseen liittyvissä 
vioissa. Huoltotyöt tulee 
teettää valtuutetussa 
KitchenAid huoltoliikkeessä.

Varaosat ja 
korjauskulut laitteen 
materiaaliin ja sen 
valmistukseen 
liittyvissä vioissa. 
Korjauksen tulee 
suorittaa valtuutettu 
KitchenAid-huoltoliike.

A.  Korjausta, joka on aiheutunut 
tehosekoittimen käyttämisestä 
muuhun toimintaan kuin 
ruoanlaittoon normaalissa 
kotitalouskäytössä.

B.  Onnettomuuden, 
muutosten, väärinkäytön 
ja vahingoittamisen tai 
paikallisista sähköasennus-
säädöksistä poikkeavan 
asennuksen/käytön 
aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

KitchenAid-tehosekoittimen takuu

 
www.KitchenAid.eu

© 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

Huoltoliikkeet

Asiakaspalvelu

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne 
valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. 
Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte 
laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun 
KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND
KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280
www.piketa.fi
piketa@piketa.fi


