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YLEISKONEEN TURVALLISUUS
Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.
Tämä on turvallisuusriskin symboli.
Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai
muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

SUOMI

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita.
Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.

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

VAARA
VAROITUS

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.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:
1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa
henkilövahinkoon.
2. Älä upota yleiskonetta veteen tai muuhun nesteeseen
sähköiskun vaaran vuoksi.
3. Irrota yleiskoneen liitosjohto pistorasiasta, kun laitetta
ei käytetä, ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista
ja laitteen puhdistamista.
4. 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 puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman valvontaa.
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YLEISKONEEN TURVALLISUUS
5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
tai kokemus ja tiedot eivät riitä laitteen käyttöön.
He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai
jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja
he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
6. Lapset eivät saa käyttää laitetta. Laite ja johto tulee
pitää poissa lasten ulottuvilta.
7. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Pidä kädet,
hiukset, vaatteet ja lastat sekä muut työvälineet
kaukana sekoittimesta käytön aikana, jotta vältät
henkilövahingot ja/tai yleiskoneen vahingoittumisen.
8. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on
rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten
vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai
toimintojen säätöä varten.
9. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien tai
myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai henkilövahingon.
10. Älä käytä yleiskonetta ulkona.
11. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai
työtason reunan yli.
12. Älä anna laitteen virtajohdon koskettaa kuumiin
pintoihin, esim. lieteen.
13. Irrota sekoitin, lankavispilä tai taikinakoukku
yleiskoneesta ennen pesemistä.
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14. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja
vastaavissa käyttöympäristöissä, kuten
-- kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen
henkilöstökeittiöissä.
-- maataloissa.
-- asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa
ja muissa asuinympäristöissä.
-- bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

SUOMI

YLEISKONEEN TURVALLISUUS

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
SÄHKÖVAATIMUKSET

VAROITUS

Jännite: 220-240 volttia
Taajuus: 50-60 hertsiä
Teho: 250 wattia
HUOM.: Yleiskoneen teholuokitus on
painettu sarjanumerokilpeen.

Sähköiskun vaara
Laita pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä poista maadoitusliitintä.
Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on
liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa
tai huoltomiestä asentamaan pistorasia
laitteen lähelle.
Suurin luokitus on määritelty käyttämällä
lisälaitetta, joka vaatii eniten sähköä
(tehoa). Muut suositellut lisälaitteet
saattavat tarvita huomattavasti
vähemmän tehoa.

Älä käytä jatkojohtoa.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.
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YLEISKONEEN TURVALLISUUS
SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN
Pakkausmateriaalien hävittäminen
Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätet
täviä, ja ne on merkitty kierrätys
symbolilla
. Pakkauksen kaikki osat
on hävitettävä vastuullisesti ja täysin
paikallisten viranomaisten jätehuoltoa
koskevien säädösten mukaisesti.
Tuotteen hävittäminen
- Tämä laite on merkitty Euroopan
direktiivin 2012/19/EU 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.

YLEISKONEEN KÄYTTÖ
OIKEAN LISÄVARUSTEEN VALITSEMINEN
LISÄVARUSTE

KÄYTTÖ
KOHTEET:

SEKOITIN
JOUSTAVAREUNAINEN
Normaaleista
SEKOITIN*
raskaisiin
seoksiin

LANKAVISPILÄ

TAIKINAKOUKKU

Kakut, kermaiset kuorrutukset,
makeiset, keksit, pikkuleivät, piirakat,
lihamureke, perunamuusi

Ilmaviin seoksiin

Kananmunat, munanvalkuaiset,
paksu kerma, keitetyt kuorrutukset,
sokerikakut, majoneesit, jotkut makeiset

Hiivataikinoiden
sekoittamiseen
ja alustamiseen

Leivät, sämpylät, pizzataikina
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YLEISKONEEN KÄYTTÖ
NOPEUDENSÄÄTÖOHJE

HUOM.: Nopeudensäätövipu voidaan asettaa taulukon mukaisiin nopeuksiin nopeuksien
1, 3, 5, 7 ja 9 saavuttamiseksi, jos vaaditaan hienosäätöä. Älä ylitä nopeutta 2, kun teet
hiivataikinoita, koska se voi aiheuttaa vaurioita yleiskoneelle.

NOPEUS

LISÄVARUSTE TEHTÄVÄ:

½

1

HÄMMENNYS

KUVAUS:
Kaikkien sekoitusten aloittamiseen,
hitaaseen hämmennykseen,
ainesosien yhdistämiseen ja muusin
valmistukseen. Käytä lisättäessä
jauhoja ja kuivia aineita taikinaan
sekä lisättäessä nesteitä kuiviin
aineksiin. Älä käytä nopeutta 1
hiivataikinoiden sekoittamiseen
tai alustamiseen.

2

Hitaaseen sekoittamiseen, muusin
valmistukseen, nopeampaan
hämmentämiseen. Käytä tätä
nopeutta hiivataikinoiden
alustamiseen, raskaiden taikinoiden
HIDAS
ja karamellien sekoittamiseen,
SEKOITTAMINEN
peruna- tai vihannesmuusien
valmistuksen aloittamiseen,
kovan rasvan lisäämiseen jauhoihin
sekä kevyiden tai roiskuvien
taikinoiden sekoittamiseen.

4

Keskiraskaiden taikinoiden,
esimerkiksi pikkuleipätaikinoiden,
sekoittamiseen. Käytä sokerin
SEKOITTAMINEN, ja rasvan sekoittamiseen sekä
VATKAAMINEN
sokerin ja munanvalkuaisten
vaahdottamiseen marenkeja
valmistettaessa. Keskinopeus
kakkujen sekoitusta varten.

6

VATKAAMINEN,
VAAHDOTUS

Käytä keskinopeaan vatkaamiseen
(vaahdottamiseen) tai
vispaamiseen. Käytä kakku-, donitsija muiden taikinoiden sekoittamisen
loppuvaiheessa. Suuri nopeus
kakkujen sekoitusta varten.

8

NOPEA
VATKAAMINEN,
VISPAAMINEN

Käytä kermavaahdon,
munanvalkuaisten ja keitettyjen
kuorrutusten vispaamiseen.

NOPEA
VISPAAMINEN

Käytä pienten kermamäärien tai
munanvalkuaisten vispaamiseen sekä
perunasoseen loppuvispaamiseen.

10

SUOMI

Kaikissa nopeuksissa on Soft Start -toiminto, joka käynnistää yleiskoneen automaattisesti
pienellä nopeudella ja kasvattaa nopeuden valitulle tasolle, jotta ainesosat eivät roiskuisi
yli eivätkä aiheuttaisi “jauhopilveä”.

HUOM.: Nopeudensäätövivun käyttäminen on helppoa, kun nostat vipua hieman
samalla kun työnnät sitä jompaankumpaan suuntaan.
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YLEISKONEEN KÄYTTÖ
YLEISKONEEN KOKOAMINEN

1

Varmista, että yleiskoneen virtajohto
on irrotettu pistorasiasta ja nopeuden
säätövipu on 0-asennossa.

2

Moottoriosan nostaminen:
Liu’uta lukitusvipu vapautusasentoon
ja nosta moottoriosaa. Kun osa
on nostettu, liu’uta lukitusvipu
lukitusasentoon, jotta moottoriosa
pysyy yläasennossa.

4

Lisävarusteiden kiinnittäminen:
Työnnä lisävaruste sekoittimen
akselille ja työnnä ylöspäin niin pitkälle
kuin mahdollista. Käännä sitten
lisävarustetta vastapäivään, jolloin
lisävaruste kiinnittyy akselin tappiin.

HUOM.: Nopeudensäätövivun
käyttäminen on helppoa, kun nostat
vipua hieman samalla kun työnnät
sitä jompaankumpaan suuntaan.

3

Kulhon kiinnittäminen: Aseta kulho
kulhon kiinnitysalustalle ja käännä
kulhoa varovasti myötäpäivään,
jolloin se lukittuu paikoilleen.
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YLEISKONEEN KÄYTTÖ

5

Moottoriosan laskeminen: Liu’uta
lukitusvipu vapautusasentoon ja
laske moottoriosa alas. Varmista,
että moottoriosa on täysin alaasennossa, ja liu’uta lukitusvipu
lukitusasentoon. Testaa lukitusta
ja yritä nostaa moottoriosaa ennen
sekoittamisen aloittamista.

(VALINNAINEN) Sekoittimen ja
kulhon välisen etäisyyden säätäminen:
Kallista moottoriosaa taaksepäin ja
käännä ruuvia hieman vastapäivään
(vasemmalle) sekoittimen nostamiseksi
tai myötäpäivään (oikealle) sekoittimen
laskemiseksi. Säädä väli niin, että sekoitin
on juuri ja juuri irti kulhon pohjasta.
Jos käännät ruuvia liikaa, kulhon
lukitusvipu ei ehkä lukitu kunnolla.

(VALINNAINEN) Syöttönokan*
asettaminen: Liu’uta syöttönokkaa*
yleiskoneen etuosasta kulhon yli,
kunnes syöttönokka* on keskellä.
Syöttönokan* alareunan tulee olla
kulhon sisällä. Syöttökouru on tällöin
lisälaitteen kiinnityspään oikealla puolella
yleiskonetta edestäpäin katsottaessa.

TÄRKEÄÄ: Yleiskone on säädetty tehtaalla niin, että sekoitin ylettyy melkein kulhon
pohjaan asti. Jos sekoitin jostain syystä osuu kulhon pohjaan tai on liian kaukana
pohjasta, voit korjata sen etäisyyttä helposti.
HUOM.: Kun sekoitin on säädetty oikein, se ei kosketa pohjaa eikä kulhon kylkiä.
Jos sekoitin tai lankavispilä on niin lähellä kulhon pohjaa, että se koskettaa sitä,
sekoittimen pinnoite voi kulua pois ja lankavispilän langat voivat kulua.

*Lisävaruste myydään erikseen
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YLEISKONEEN KÄYTTÖ
YLEISKONEEN TOIMINTA
HUOM.: Yleiskone saattaa lämmetä käytön aikana. Raskaassa, pitkässä sekoituksessa
laitteen kansi voi kuumentua. Tämä on täysin normaalia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara
Laita pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä poista maadoitusliitintä.
Älä käytä muuntajaa.

1

Älä käytä jatkojohtoa.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.

Laita jalustasekoittimen pistoke
maadoitettuun pistorasiaan. Säädä
nopeudensäätövipu aina pienimmälle
nopeudelle käynnistyksessä ja
lisää nopeutta asteittain varoen
roiskuttamasta aineksia. Valitse
paras nopeus reseptillesi nopeuden
säätöohjeen avulla.

HUOM.: Nopeudensäätövivun
käyttäminen on helppoa, kun nostat
vipua hieman samalla kun työnnät
sitä jompaankumpaan suuntaan.

VAROITUS
Loukkaantumisriski
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin kosketat vatkaimia.
Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa
luiden rikkoutumisen, haavoja tai
ruhjeita.

2

Älä kaavi kulhoa yleiskoneen ollessa
käynnissä. Kulho ja sekoittimet on
suunniteltu niin, että sekoittaminen
on perusteellista ilman toistuvaa
kaapimista. Kulhon kaapiminen
kerran tai kahdesti sekoittamisen
aikana riittää yleensä.
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YLEISKONEEN KÄYTTÖ

SUOMI

HUOM.: Syöttönokkaa* käyttämällä voit
estää aineksia roiskumasta ulos kulhosta
sekoitettaessa sekä kaataa aineksia
helposti kulhoon sekoituksen aikana.

(VALINNAINEN) Kaada ainesosat
kulhoon syöttökourun kautta.

YLEISKONEEN PURKAMINEN

1

Moottoriosan nostaminen: Varmista,
että yleiskoneen virtajohto on irrotettu
pistorasiasta ja nopeudensäätövipu
on 0-asennossa. Liu’uta sitten
lukitusvipu vapautusasentoon ja nosta
moottoriosaa. Kun osa on nostettu,
liu’uta lukitusvipu lukitusasentoon,
jotta moottoriosa pysyy yläasennossa.

*Lisävaruste myydään erikseen
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(VALINNAINEN) Syöttönokan*
irrottaminen: Nosta syöttönokan*
etuosa irti kulhon reunasta ja vedä
se pois yleiskoneesta.
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2

Lisävarusteiden irrottaminen:
Käännä nopeudensäätövipu
0-asentoon, irrota yleiskoneen
pistoke pistorasiasta ja kallista
moottoriosaa taaksepäin. Paina
lisävarustetta ylöspäin niin paljon
kuin mahdollista, käännä sitä
myötäpäivään ja vedä se irti
sekoittimen akselista.

3

Kulhon irrottaminen: Käännä kulhoa
varovasti vastapäivään, jolloin se
irtoaa kulhon kiinnitysalustalta.

VALINNAISET LISÄLAITTEET
KitchenAid tarjoaa laajan valikoiman valinnaisia lisälaitteita, kuten spiraalileikkureita,
pastaleikkureita ja lihamyllyjä, jotka voidaan kiinnittää yleiskoneen käyttöakseliin tässä
esitetyn mukaisesti.

1

Varmista, että yleiskoneen virtajohto
on irrotettu pistorasiasta ja nopeuden
säätövipu on 0-asennossa.

2

Irrota lisälaitteen kiinnityspään
kansi kääntämällä lisälaitenuppi
vastapäivään.
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3

Työnnä lisälaite kiinnityspäähän
ja varmista, että lisälaitteen
voimansiirtoakseli sopii neliömäiseen
kiinnityspäähän. Lisälaitetta
saattaa joutua pyörittämään
edestakaisin. Kun se on oikeassa
asennossa, lisälaitteen kiinnitystappi
sopii kiinnityspään reunassa
olevaan koloon.

4

Kiristä lisälaitteen kiinnitysnuppia
kiertämällä sitä myötäpäivään,
kunnes lisälaite on kunnolla kiinni
yleiskoneessa. Katso lisälaitteen
tarkat ohjeet lisälaitteen mukana
tulleesta käyttöohjeesta.

HOITO JA PUHDISTUS
YLEISKONEEN PUHDISTAMINEN
TÄRKEÄÄ: Älä pese lankavispilää tiskikoneessa. Älä upota yleiskoneen runkoa veteen
tai muihin nesteisiin. Nämä osat on pestävä käsin.

1

Kytke virta pois yleiskoneesta ja irrota
laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
Pyyhi yleiskoneen runko pehmeällä,
kostealla liinalla. Älä käytä kotitalous-/
kaupallisia puhdistusaineita. Poista
sekoittimen akseliin mahdollisesti
tarttuneet ruoantähteet pyyhkimällä
se säännöllisesti. Älä upota
laitetta veteen.

*Lisävaruste myydään erikseen
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2

Kulho, sekoitin, taikinakoukku,
joustavareunainen sekoitin ja
syöttönokka* (vain yläosa) voidaan
pestä astianpesukoneessa.
Ne voidaan myös puhdistaa
kuumassa pesuainevedessä.
Huuhdo ne huolellisesti ennen
kuivausta. Älä säilytä tarvikkeita
kiinnitettynä akseliin.
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3

Lankavispilä ei kestä konepesua.
Puhdista se perusteellisesti
vaahtoavassa vedessä ja
huuhtele huolellisesti ennen
kuivausta. Älä säilytä lankavispilää
kiinnitettynä akseliin.

VIANETSINTÄ

VAROITUS

Sähköiskun vaara
Laita pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä poista maadoitusliitintä.
Älä käytä muuntajaa.
Älä käytä jatkojohtoa.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.

Jos yleiskoneesi toimii väärin tai se ei
käynnisty, tarkista seuraavat seikat:
1. Yleiskone saattaa lämmetä käytön
aikana. Ison annoksen ja pitkän
sekoittamisajan aikana laitteen
yläosan koskettaminen saattaa
tuntua epämiellyttävän kuumalta.
Tämä on täysin normaalia.
2. Yleiskoneesta saattaa lähteä kitkerää
hajua erityisesti silloin, kun laite
on uusi. Se on tavallinen ilmiö
sähkömoottoreita käytettäessä.
3. Jos sekoitin osuu kulhoon, pysäytä
yleiskone. Katso luku ”Yleiskoneen
kokoaminen” ja säädä sekoittimen
ja kulhon välinen etäisyys.
4. Onko yleiskone kiinni pistorasiassa?
5. Onko yleiskoneen pistorasiaan
liittyvä sulake kunnossa? Jos sinulla
on sulakekaappi, varmista että piiri
on suljettu.
6. Sammuta yleiskone 10–15 sekunniksi
ja käynnistä se uudelleen. Jos
yleiskone ei lähde käyntiin, anna
sen viilentyä 30 minuutin ajan
ennen uudelleen käynnistämistä.
Jos ongelmaa ei saada korjattua, katso
luku ”Takuu ja huolto”. Älä palauta
yleiskonetta jälleenmyyjälle, sillä
jälleenmyyjä ei tarjoa huoltopalvelua.
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TAKUU JA HUOLTO
Takuuajan pituus:

KitchenAid korvaa:

KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä
ja Afrikka:
5KSM3311
Viiden vuoden
täydellinen takuu
ostopäivästä lukien.

Varaosat ja korjauskulut
laitteen materiaaliin
ja sen valmistukseen
liittyvissä vioissa.
Huoltotyöt tulee teettää
valtuutetussa KitchenAidhuoltoliikkeessä.

A.	Korjausta, joka yleiskoneelle
on aiheutunut muusta
toiminnasta kuin
ruoanlaitosta normaalissa
kotitalouskäytössä.
B.	Onnettomuuden,
muutosten, väärinkäytön
ja vahingoittamisen tai
paikallisista sähköasennus
säädöksistä poikkeavan
asennuksen/käytön
aiheuttamia vahinkoja.

SUOMI

KITCHENAID-YLEISKONEEN TAKUU

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

HUOLTOLIIKKEET
Kaikkeen huoltoon tulee käyttää
alueenne valtuutettua KitchenAidhuoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään,
jolta hankitte laitteen, jotta saisitte
lähimmän valtuutetun KitchenAidhuoltoliikkeen yhteystiedot.

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

ASIAKASPALVELU

Yleinen palvelunumero:
Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.KitchenAid.eu
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