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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 täytyy aina noudattaa 
perusturvaohjeita. Näin voidaan välttää tulipalon, 
sähköiskun ja/tai henkilövahingon mahdollisuus:
1. Lue kaikki ohjeet.
2. Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Irrota laitteen liitosjohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ennen osien 

kiinnittämistä tai irrottamista ja laitteen puhdistamista.
4. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja lastat 

sekä muut työvälineet kaukana vatkaimesta käytön aikana, jotta vältät 
henkilövahingot ja/tai laitteen vahingoittumisen.

5. 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 sähkö- 
ja mekaanisten toimintojen säätöä varten.

6. Jos käytät lisävarusteita, joita KitchenAid ei suosittele tai myy, ne voivat 
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon.

7. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
8. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
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9. Henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on 
rajallinen tai joilla on rajallinen kokemus ja tiedot, voivat käyttää tätä 
laitetta valvotusti tai saatuaan ohjeistuksen laitteen turvallisesta käytöstä 
ja siihen liittyvistä vaaroista.

10. Laitteen kosketuspinnat voivat olla kuumia laitteen ollessa käytössä.
11. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen 

kaukosäätöjärjestelmän kanssa.
12. Älä upota runko-osaa ja koneistoa veteen.
13. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
14. Estä tapaturmat asentamalla terä tai levy vasta, kun kypsennysastia 

on kunnolla paikallaan.
15. Tarkasta ennen laitteen käyttämistä, että kansi on lukkiutunut varmasti.
16. Älä yritä estää kannen turvalukituksen toimintaa.
17. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan keitinsekoittimeen, 

sillä se saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta. 
18. Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi 

säiliötä ja puhdistaessasi laitetta. 
19. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi. Laite ja sen sähköjohto 

on pidettävä lasten ulottumattomissa. 
20. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 
21. Jos kypsennysastiaa täytetään liikaa, keittimestä voi roiskua kiehuvaa vettä. 
22. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitetun rungon kanssa. 
23. VARO: Varmista ennen laitteen irrottamista rungosta, että sen virta 

on katkaistu. 
24. Lämmityselementin pinnassa on jäännöslämpöä käytön jälkeen. 
25. Keitinsekoitin on sijoitettava tasaiselle alustalle ja kahvat asetettava 

asentoon, joka ei aiheuta kuumien nesteiden läikkymistä.
26. Älä läikytä nestettä liittimelle.
27.  Ruoanvalmistuksen aikana pinta on kuuma.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

KEITINSEKOITTIMEN KÄYTTÖTURVALLISUUS
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Sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 Voltin, vaihtovirta
Taajuus: 50-60 Hertziä
Teho: 1050 Wattia
Moottori: 450 Wattia

HUOM.: Tuotteen pistoke on maadoitettu� 
Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistoke 
sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa� 
Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen� Älä tee 
mitään muutoksia pistokkeeseen�

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

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 

2012/19/EU Sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromu (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�
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Irrotettava kansi

Irrotettava mittakuppi

Osat ja ominaisuudet

4,5 litran teräksinen 
ruostumaton 
kypsennysastia

Hallintapaneeli

OSAT JA OMINAISUUDET

Nopeuden 
merkkivalot

Virtakytkin (I/O) 
(ei kuvassa)

Automaattisen 
kypsennystilan 
painikkeet

Kypsennys
astian 
vapautusvipu

Nopeuden 
valitsin

KEITINSEKOITTIMEN KÄYTTÖTURVALLISUUS
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Lisävarusteet

Ylempi 
höyrytyskori

Alempi 
höyrytyskori

OSAT JA OMINAISUUDET

Höyry
keittimen 
kansi

Sisempi höyrytyskori

Höyrykeittimen tilavuus

Kori Tilavuus (esimerkkejä)

Yläkori 3–4 pientä kalaa

Alakori
500 g pilkottuja tai viipaloituja 
vihanneksia

3–4 isoa perunaa tai 6–8 pientä perunaa

Sisempi 
kori 6–8 keskikokoista katkarapua

Ruoan tilavuudet ovat vain suosituksia� 

Hallintapaneeli

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 2

Tilanäyttö

Aikanäyttö
Lämpötilanäyttö

Säädin

Ajan valitsin

Käynnistys/TaukoNopea sekoitus

Lämpötilan valitsin

Sykäytys Peruutus

W10832403C_11_FI_v01.indd   290 11/9/16   4:03 PM



291

Su
om

i

OSAT JA OMINAISUUDET

*  Älä ylitä näitä lämpötiloja muuten kuin KitchenAid-keittokirjan tai 
-sovelluksen reseptin mukaisesti.

MonitoimiteräSekoitin

Taikinansekoitin
(enimmäislämpötila = 

40°C)*

Munanvatkain
(enimmäislämpötila = 

100 °C)* 

Pieni kulho ja pieni 
monitoimiterä

Säilytyskotelo

TÄRKEÄÄ: Vältä roiskeita ja liiallista tärinää noudattamalla aina sekoittimen ja 
munanvatkaimen nopeussuosituksia�

OSAT JA OMINAISUUDET
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KYPSENNYSTILOJEN OPASKYPSENNYSTILOJEN OPAS

Keitinsekoittimessa on 6 automaattista 
kypsennystilaa, joista jokaisella on 
erityiskäyttötiloja, jotka on suunniteltu 
monenlaiseen ruoanlaittoon� 
Laitteen mukana tulevasta keittokirjasta 
löydät valikoiman erityisesti näille 
kypsennystiloille sopivia reseptejä�
Katso keittokirjasta ohjeet lisälaitteiden, 
kypsennystilojen ja asetusten valintaan, 
kun käytät automaattisia kypsennystiloja�
Alla on pikaopas kypsennystilojen toimintoihin 
sekä muutamia vinkkejä�
Voit myös käyttää laitetta manuaalitilassa 
omien reseptiesi tai kylmien annosten, 
kuten majoneesin, guacamolen, oliivitahnan, 
tartarin tai rouillen valmistamiseen�

Useamman vaiheen kypsennystilojen lämpötilat, ajat ja nopeudet on merkitty vaihekohtaisesti 
g -merkillä� 

Kypsennystila Lämpötila (°C)
Aika 

(minuuttia) Nopeus
Reseptit (katso lisätietoja 

keittokirjasta)

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

Keittäminen (monitoimiterä/sekoitin)

Keittäminen P1 120 20 2 Porkkana-inkiväärikeitto, 
kesäkurpitsacappuccino, 
hillot, hedelmäkastikkeet

Keittäminen P2 130g110 5g30 INTg2 Artisokkakeitto, kirkas 
gyoza-keitto, tomaattikeitto, 
hernekeitto, suurustettu 
keitto, sipulikeitto

Keittäminen P3 130g100g100 5g8g13 2g2g2 Minestronekeitto, parsakeitto

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Paistaminen (monitoimiterä/sekoitin)

Paistaminen P1 140 10 INT Paistettu parsa, gyros

Paistaminen P2 130g130 10g3 2g2 Itämaisia nuudeleita ja 
jättikatkarapuja, paistettu 
riisi tofun kera, chop suey

Paistaminen P3 130g120 2g1,3 1g2 Munakokkeli pekonin kera

Automaattiset kypsennystilat
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Useamman vaiheen kypsennystilojen lämpötilat, ajat ja nopeudet on merkitty vaihekohtaisesti 
g -merkillä�

Kypsennystila Lämpötila (°C)
Aika 

(minuuttia) Nopeus
Reseptit (katso lisätietoja 

keittokirjasta)

 

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Haudutus (monitoimiterä/sekoitin/sisempi höyrytyskori)

Haudutus P1 100 7 2 Bavaroise, panna cotta, pesto

Haudutus P2 110 45 1 Lammaskuskus, chutney, kana-
tagine, viinikukko, kanaa tikka 
masala, chili con/sin carne

Haudutus P3 120 10 2 Marokkolaiset lihapullat, 
pippurinen kermakastike, 
tomaattikastike, bouillabaisse, 
currykastike

Haudutus P4 95 90 1 Rillettes, naudanmuhennos

Haudutus P5 120g100 10g25 2g2 Riisivanukas

Haudutus P6 100g100 60g10 1g1 Höystö, irlantilainen muhennos

Haudutus P7 130g100g100 5g30g12 1g1g1 Kalapata, pasta bolognese

Haudutus P8 80g80 6g2 3g3 Béarnaisekastike, zabaglione

Haudutus P9 120g100g 
110g100

2g3g 
3g15

2g2g 
2g2

Risotto

Haudutus P10 120 9 0 Vongole

Haudutus P11 120g100 10g15 2g2 Ratatouille, kanaa vihreässä 
currykastikkeessa

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Höyrytys (monitoimiterä/sekoitin/höyrytyskorit)

Höyrytys P1 130 10 0 Kalaa itämaisessa kastikkeessa, 
lohinyytit, dim sum 
katkarapujen kera

Höyrytys P2 120 5 2 Simpukat valkoviinissä, 
höyrytetyt vihannekset

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

Soseutus (monitoimiterä/sekoitin/sisempi höyrytyskori)

Soseutus P1 120 5 2 Hummus

Soseutus P2 120 25 2 Turskabrandade (sose), 
savoijinperunat

Soseutus P3 80g110g130 20g5g10 2g1g2 Juusto-katkarapukroketit

Soseutus P4 120 10 2 Vauvanruoka

Soseutus P5 120 15 0 Parsakaalivaahto

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

Taikina (taikinansekoitin)

Taikina P1 40g0g40 2g2g30 2g2g0 Pizzataikina, rusinaleipä, 
spelttileipä, vehnäleipä, 
kokojyväleipä

KYPSENNYSTILOJEN OPAS
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Ajastintoiminto

Ajastinta voi käyttää kypsennysajastimena tai 
keittiöajastimena� Katso ohjeet kypsennystilojen 
kanssa käytöstä Manuaalinen kypsennys -osiosta�
Käyttö keittiöajastimena:
1. Paina  (aika) -painiketta� Ajan ilmaisimessa 

vilkkuu 00:00�
2. Aika pitenee, kun säädintä käännetään 

myötäpäivään, ja lyhenee vastapäivään 
käännettäessä�

3. Käynnistä ajastin painamalla  (aloita)� 
Äänimerkki kuuluu, kun määritetty aika 
on kulunut loppuun�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

LISÄTOIMINNOT

Höyrytys
Höyrytystilassa voit käyttää ylempää, 
alempaa ja sisempää höyrytyskoria 
vaikkapa vihannesten, kalan ja 
simpukoiden höyrystämiseen� Tämä 

tila sopii erityisesti herkkien raaka-aineiden 
kypsentämiseen epäsuoralla lämmöllä�

Soseutus
Soseutustila yhdistää KitchenAid-
keitinsekoittimen keittämis- ja 
pilkkomisominaisuudet ja tekee 

hummuksen tai katkarapukrokettien 
valmistuksesta vaivatonta�

Taikina
Taikinan vaivaaminen ja kohottaminen 
on helppoa� Teit sitten omaa pitsa-
taikinaa tai leivoit leipää, KitchenAid-
keitin sekoitin tekee siitä helppoa�

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

Keittäminen
Valitse keittäminen, jos haluat valmistaa 
herkullisia keittoja ja suurustettuja 
keittoja� Tämä tila on erinomainen myös 

hillojen, liemien ja muiden, useita minuutteja 
kiehutettavien ruokien valmistamiseen� 

Paistaminen
Käytä paistamistiloja herkullisten 
wokkien, itämaisten ruokien 
ja munakokkelin helppoon 
valmistamiseen� 

Haudutus
Haudutustilan esiohjelmoiduilla 
tiloilla on helppo valmistaa 
kaikkea kastikkeista risottoon� 
Halusit sitten irlantilaista lihapataa, 

béarnaisekastiketta tai ratatouillea, 
haudutustilan esiasetuksilla valmistat 
päivittäiset ruoat nopeasti ja helposti�

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION
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Nopea sekoitus

Sykäytys

Paina Sykäytys-painiketta, jos haluat käyttää 
lisälaitetta suurella nopeudella� Pysäytä 
vapauttamalla painike� 
Ajastin laskee aikaa siihen asti, että vapautat 
Sykäytys-painikkeen�
TÄRKEÄÄ: Älä käytä Sykäytys-toimintoa 
sekoittimen kanssa, koska se voi aiheuttaa 
roiskeita ja liiallista tärinää� Noudata aina 
terän enimmäisnopeuden suosituksia�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Kun sekoitin on kiinnitetty, paina  (Nopea 
sekoitus) -painiketta, niin laite sekoittaa 
hitaalla nopeudella 2 sekunnin ajan�  
Voit myös pitää  (Nopea sekoitus) 
-painikkeen pohjassa, jolloin sekoitin pysyy 
käynnissä kunnes vapautat painikkeen�
Ajastin laskee aikaa siihen asti, että vapautat 

 (Nopea sekoitus) -painikkeen�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Pieni kulho ja pieni monitoimiterä

Käytä pientä kulhoa ja pientä monitoimiterää 
pienempien ainesmäärien käsittelyyn� 
1.  Asenna pieni kulho keitinsekoittimen 

kypsennysastiaan niin, että molempien 
astioiden merkit ovat kohdakkain�

2.  Asenna pieni monitoimiterä laitteeseen� 
3.  Lisää käsiteltävät aineet� 
4.  Sulje kansi ja kannen salpa� 
5.  Sulje kannen lukitusvipu�
Pieni kulho on tarkoitettu ainoastaan ruoan 
käsittelyyn� Älä käytä sitä kypsennys-
ohjelmien kanssa� 

AUTOMAATTISET KYPSENNYSTILAT

LISÄTOIMINNOT

W10832403C_11_FI_v01.indd   295 11/9/16   4:03 PM



296

KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖÖNOTTO

Keitinsekoittimen valmistelu käyttöön

1. Aseta keitinsekoitin kuivalle, tasaiselle ja 
vaakasuoralle pinnalle, kuten työtasolle 
tai pöydälle�

2. Varmista, että keitinsekoittimen yläpuolella 
on tarpeeksi tilaa kannen avaamiseen ja 
kypsennysastian poistamiseen� 

3. Poista kaikki pakkausmateriaalit�
4. Pese kansi ja lisälaitteet kuumalla 

vedellä ja astianpesuaineella ja huuhtele 
ne huolellisesti� Pyyhi kypsennysastia 
sisäpuolelta kostealla liinalla� Älä upota 
kypsennysastiaa veteen� Kuivaa huolella� 

Mittakuppi

Kannen keskiosa on irrotettavissa, ja sitä voi 
käyttää mittakuppina esimerkiksi nestemäisiä 
ainesosia lisättäessä�

KUUMA PINTA! Kosketa ainoastaan 
mittakupin keskikahvaa�
Voit vähentää mahdollisia roiskeita varmistamalla, 
että mittakuppi on lukittu paikalleen 
keitinsekoittimen moottorin käydessä�
Mittakuppi irrotetaan kääntämällä sitä 
vastapäivään, jolloin sen lukitus vapautuu, ja 
nostamalla se irti�
Mittakuppi asennetaan paikalleen asettamalla se 
kanteen ja kääntämällä sitä myötäpäivään, jolloin 
se lukittuu�

LISÄTOIMINNOT
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KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖÖNOTTO

Keitinsekoittimen käyttö

1 Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan� 
Keitinsekoittimen kanssa samaan virta-
piiriin ei suositella kytkettäväksi muita 
kojeita� Keitinsekoitin on nyt käyttövalmis�

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.

2 Aseta päävirtakytkin I-asentoon (Päällä)� 

LISÄTOIMINNOT
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KÄYNNISTYS JA SÄÄTIMIEN ASETUKSET

Lämpötilaasteikon vaihtaminen (Fahrenheit ja Celsius)

Näytön kieli

Laite pyytää sinua valitsemaan näytön kielen, 
kun käynnistät sen ensimmäistä kertaa:
1. Käännä säädintä, kunnes haluamasi kieli 

on valittu� 
2. Tallenna valinta painamalla  (Käynnistys/

Tauko) -painiketta� 
Näytön kielen vaihtaminen:
1. Paina  (Käynnistys/Tauko) ja  (Aika) 

-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan�
2. Näyttöön tulee tämänhetkinen kieli�
3. Käännä säädintä, kunnes haluamasi kieli 

on valittu� 
4. Tallenna valinta painamalla  (Käynnistys/

Tauko) -painiketta� 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

English

Keitinsekoittimen oletuslämpötila-asteikko 
on Celsius� 
Jos haluat vaihtaa Celsius (°C) ja Fahrenheit (°F) 
-asteikkojen välillä: 
1.  Vaihda lämpötila-asteikkoa painamalla  

(Lämpötila) -painiketta 3 sekuntia�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

hold 3 sec C/F

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö näytetään joka 
kerta, kun keitinsekoittimen 
virta kytketään päävirta-
kytkimestä, sähkökatkon 
jälkeen tai kun laite on 
ollut irti verkkovirrasta� 
Jatka painamalla jotakin 
hallintapaneelin näppäintä� 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

 
Press Any Ke

AUTOMAATTISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ
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KÄYNNISTYS JA SÄÄTIMIEN ASETUKSET AUTOMAATTISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

1 Asenna kypsennysastia runkoon ja 
varmista, että se lukittuu paikalleen� 
Jos kypsennysastia ei ole lukittunut, 
näytössä lukee UNLOCKED (ei lukittu)�

2 Asenna reseptissä mainittu lisävaruste 
kypsennysastiassa olevaan käyttöakseliin� 
 

3 Lisää ensimmäisen vaiheen ainekset� 
Älä ylitä maksimitasoa osoittavaa linjaa�  
 
 

4 Sulje kansi ja kannen salpa� Sulje sitten 
kannen lukitusvipu� Jos kantta tai salpaa 
ei ole suljettu kunnolla, näytössä lukee 
LID OPEN (kansi auki) kaikissa muissa 
paitsi Höyrytys P1 -tilassa�

TÄRKEÄÄ:  Katso keittokirjasta ohjeet lisälaitteiden, kypsennystilojen ja asetusten valintaan, 
kun käytät automaattisia kypsennystiloja�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 1

5 Valitse haluamasi kypsennystila 
tilapainikkeella ja valitse sitten säätimellä 
kypsennystilan versio, esimerkiksi 
Haudutus P7� Oletusaika ja -lämpötila 
vilkkuvat näytössä� 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 1

6 Paina  (Käynnistä) -painiketta� 
Monivaiheisissa kypsennystiloissa 
seuraava kypsennysvaihe näytetään 
näytön alalaidassa, ja oletusaika ja 
-lämpötila vilkkuvat näytössä� Voit 
halutessasi vaihtaa vaihetta säätimellä�
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AUTOMAATTISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 2

8 Kun ensimmäinen vaihe on valmis, laite 
antaa äänimerkin ja seuraavan vaiheen 
asetukset vilkkuvat näytössä�  

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew 
P7Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

˚C
˚F

H M SStew
P7:Step 1

7 Paina  (Käynnistä) -painiketta 
uudelleen� Lämpötila ja aika lopettavat 
vilkkumisen� Kun määritetty lämpötila 
on saavutettu, ajastin alkaa laskea aikaa�

9 Vaihda lisävaruste tarvittaessa ja lisää 
seuraavan vaiheen ainesosat� 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

˚C
˚F

H M SStew
P7:Step 2

10 Paina  (Käynnistä) -painiketta� 
Lämpötila ja aika lopettavat 
vilkkumisen ja ajastin käynnistyy�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Keep Warm

11 Laite antaa äänimerkin seuraavan 
vaiheen lopussa� Toista askeleet 9–10, 
kunnes kaikki kypsennysvaiheet 
ovat valmiita� Keitinsekoitin siirtyy 
Pidä lämpimänä -tilaan 45 minuutiksi 
viimeisen vaiheen jälkeen� Laite antaa 
45 minuutin jälkeen äänimerkin ja 
sammuu itsestään�

AUTOMAATTISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

Ruokamyrkytyksen vaara
Älä syö ruokaa suoraan keitin-
sekoittimesta, jos näytössä lukee 
”KitchenAid Press Any key to 
Continue” (KitchenAid Jatka 
painamalla jotakin näppäintä).

Muuten voi aiheutua ruokamyrkytys 
tai sairastuminen.

VAROITUS 

Sähkökatkon sattuessa aloitusnäyttö 
näytetään, kun virta palautuu� 

Jos sähkökatko on keskeyttänyt kypsennys-
jakson, varmista, että ruoka on täysin 
kypsää (sisäinen lämpötila vähintään 74 °C)�
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AUTOMAATTISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ AUTOMAATTISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

12 Käytä patakintaita tai patalappuja, 
kun avaat lukitusvivun� Sen jälkeen 
voit avata salvan ja kannen� 
Poista lisävarusteet ennen kulhon 
irrottamista ja tarjoilua�

13 Aseta päävirtakytkin O-asentoon 
(Pois päältä)�  
 
 

TÄRKEÄÄ: Vältä roiskeita sammuttamalla moottori aina ennen kannen lukituksen 
vapauttamista ja irrottamista�

KUUMA PINTA! Kansi, salvat ja lisävarusteet voivat olla kuumia� Käytä uunikintaita  
tai patalappuja�

 VAROITUS! Ruoanvalmistuksen 
aikana pinta on kuuma� Älä kosketa!

TÄRKEÄÄ: Moottori ei käy, kun 
lukitusvipu on vapautettuna�
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1 Asenna kypsennysastia runkoon ja 
varmista, että se lukittuu paikalleen� 
Jos kypsennysastia ei ole lukittunut, 
näytössä lukee UNLOCKED (ei lukittu)�

2 Avaa kypsennysastian kansi ja irrota 
mahdolliset ruoan käsittelyn lisälaitteet� 
 

Keitinsekoittimen kanssa toimitetaan kaksi erilaista höyrytyskoria, joita käytetään tiettyjen 
kypsennystilojen kanssa� HUOM.: Höyrytyskoreja ei voi käyttää monitoimiterän, sekoittimen, 
taikinansekoittimen tai munanvatkaimen kanssa�

Sisemmän, pyöreän höyrytyskorin käyttö

3 Lisää vettä tai ainesosat kypsennysastiaan 
reseptin ohjeiden mukaisesti� 4 Aseta sisäinen höyrytyskori 

kypsennysastiaan�

5 Aseta höyrytettävä ruoka-aine koriin� 
Sulje kansi ja kannen salpa� Sulje kannen 
lukitusvipu� Varmista, että mittakuppi 
on paikallaan�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Steam
P1

6 Seuraa reseptin mukaista höyrytystilaa 
tai käytä manuaalista kypsennystilaa� 
 

HÖYRYTYSKORIEN KÄYTTÖ HÖYRYTYSKORIEN KÄYTTÖ
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HÖYRYTYSKORIEN KÄYTTÖ HÖYRYTYSKORIEN KÄYTTÖ

1 Asenna kypsennysastia runkoon ja 
varmista, että se lukittuu paikalleen� 
Jos kypsennysastia ei ole lukittunut, 
näytössä lukee UNLOCKED (ei lukittu)�

2 Avaa kansi ja irrota se saranastaan� 
 
 

Ylempi ja alempi höyrytyskori

3 Lisää vettä tai ainesosat kypsennysastiaan 
reseptin ohjeiden mukaisesti� 4 Aseta höyrytettävä ruoka-aine alempaan 

koriin ja aseta se kypsennysastian päälle� 

5 Ylempää ja alempaa höyrytyskoria 
voi käyttää samanaikaisesti kahden 
ruoan yhtäaikaiseen valmistamiseen� 
Kun olet lisännyt kaikki ainekset, aseta 
höyrykeittimen kansi paikalleen�

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Steam
P1

6 Seuraa reseptin mukaista höyrytystilaa 
tai käytä manuaalista kypsennystilaa� 
 
 

Voit käyttää ylempää ja alempaa höyrytyskoria yhdessä, tai alempaa koria yksin� Voit myös 
käyttää alempaa höyrytyskoria sisemmän höyrytyskorin kanssa� Seuraavissa ohjeissa on 
esimerkki sekä ylemmän että alemman höyrytyskorin käytöstä�
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Lisävaruste Ruokaaine Valmistus Enimmäismäärä Käyttöaika

Alempi höyrytyskori

Lisää kulhoon 700 ml 
vettä ja valitse 
Höyrytys P1 -toiminto�

VIHANNEKSET

Porkkanat
0,5 cm:n viipaleet 400 g 15 min

5 cm:n tikut 400 g 17 min

Perunat
Kuutiot tai lohkot 1 kg 25 min

Kokonainen peruna ±150 g 8 yksikköä 35 min

Vihreät pavut 500 g 20 min

Parsakaali Kukinnot 3 yksikköä 17 min

Kukkakaali Kukinnot 1 yksikköä 20 min

Kaali Siivut 500 g 20 min

Valkoinen parsa Kuorittu Kaksi nippua 15 min

Vihreä parsa Kuorittu Kaksi nippua 10 min

Paprika Siivut 400 g 15 min

Herkkusienet 400 g 15 min

Pakastetut 
herneet 400 g 15 min

Tuoreet 
herneet 400 g 10 min

Purjo 1 cm:n viipaleet 400 g 15 min

Fenkoli Neljään osaan leikattuna 4 yksikköä 20 min

Kesäkurpitsa 1 cm:n viipaleet 500 g 10 min

HEDELMÄT

Omenat Siemenkota poistettuna ja 
neljään osaan leikattuna 5 yksikköä 20 min

Päärynät
Siemenkota poistettuna ja 
neljään osaan leikattuna 4 yksikköä 20 min

Koko hedelmä 6 yksikköä 25 min

Aprikoosi Kivi poistettuna ja kahteen 
osaan leikattuna 8 yksikköä 10 min

Persikka Kivi poistettuna ja kahteen 
osaan leikattuna 6 yksikköä 10 min

Luumu Kivi poistettuna ja kahteen 
osaan leikattuna 8 yksikköä 10 min

Kala

Fileet 800 g 15 min

Taimen Koko kala 4 yksikköä 20 min

Lahna Koko kala 3 yksikköä 25 min

Katkaravut
Ilman päitä 15 yksikköä 12 min

Ilman päitä, kuorittuina 25 yksikköä 10 min

Sinisimpukat 1 kg 10 min

Simpukat 1,5 kg 10 min

Liha

Kanafileet
Koko filee 5 yksikköä 25 min

Siivuina tai 1 cm:n paloina 600 g 15 min

Lihapullat Halkaisija 3,5–4 cm 600 g 20 min
Makkarat 750 g 15 min

HÖYRYTYSKORIEN KÄYTTÖ

Suosituksia höyrytyskorilla kypsentämiseen

MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ
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HÖYRYTYSKORIEN KÄYTTÖ MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

Lisävaruste Ruokaaine Nopeus Enimmäismäärä Käyttöaika

Monitoimiterä Sosekeitot 10 2,5 L Soseutus korkeintaan 1 min†

Liha (luuton) 10 1,0 kg Soseutus korkeintaan 1 min†

Kala (luuton) 10 1,0 kg Soseutus korkeintaan 1 min†

Vihannekset 10 1,0 kg 2 min†

Hilloke 10 500 g 30 s

Pähkinät (mantelit, 
pekaanipähkinät, 
saksanpähkinät, 
maapähkinät)

10 700 g 30 s

Pieni monitoimiterä ja 
pieni kulho

Sosekeitot 10 1,0 L Soseutus korkeintaan 1 min†

Liha, kala (luuton) 10 500 g Soseutus korkeintaan 1 min†

Pähkinät (mantelit, 
pekaanipähkinät, 
saksanpähkinät, 
maapähkinät)

10 300 g 30 s

Pesto 10 450 g 30 s

Sekoitin Paistaminen 
(2×2 cm:n 
lihakuutiot, 
pekoni, sipuli) 

1 600 g 5 min

Risotto 1 1,5 kg 
(350 g riisiä) 20 min

Haudukkeet 1 2,5 L 30–45 min

Munanvatkain Munanvalkuaiset 7-9 8 kananmunaa 5-10 min

Majoneesi, 
kermavaahto 7-9 1,3 L 5-8 min

Kermat,  
kastikkeet 4-6 1,2 L 5-10 min

Taikinansekoitin Leipätaikina 2 1,2 kg 2-3 min

Leivonnaiset 5 1,2 kg 2 min

Pikkuleivät 5 1,2 kg 2 min

Kakkutaikina 6 1,5 L 2 min

Lettutaikina 8 1,5 L 2 min

†Leikattuna 2 cm:n kuutioiksi

Manuaalisten kypsennystilojen suositellut nopeudet ja ruoka-ainemäärät löydät seuraavasta 
ohjeesta lisävarustekohtaisesti� TÄRKEÄÄ: Jotta vältyt roiskeilta, käytä aina suositeltuja 
nopeuksia käyttäessäsi munanvatkainta, taikinansekoitinta tai monitoimiterää�

Lisävarusteiden käyttöopas
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MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

Ruoanvalmistus manuaalisilla asetuksilla

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

hold 3 sec C/F

6 Paina  (Lämpötila) ja aseta haluamasi 
ruoanvalmistuslämpötila säätimellä� 
 

1 Asenna kypsennysastia runkoon ja 
varmista, että se lukittuu paikalleen� 2 VALINNAINEN: Asenna haluamasi 

lisävaruste kypsennysastiassa olevaan 
käyttöakseliin� 

3 Lisää ensimmäisen vaiheen ainekset� 
Älä ylitä maksimitasoa osoittavaa linjaa� 
 
 
 

4 Sulje kansi ja kannen salpa� Sulje 
lukitusvipu� Jos kansi ei ole kunnolla 
kiinni, näytössä lukee LID OPEN 
(kansi auki), jos nopeuden säätövipu, 
Sykäytys tai  (Nopea sekoitus) 
-painikkeet ovat aktiivisia�

5 Jos käytössä on lisävaruste: Valitse 
nopeus painamalla nopeuden säätö-
vipua oikealle (+) tai vasemmalle (–) 
tai paina Sykäytys- tai  (Nopea 
sekoitus) -painiketta� 

MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ
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MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

7 Paina  (Aika) ja aseta haluamasi 
ruoanvalmistusaika säätimellä� 
 
 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

8 Paina  (Käynnistä) -painiketta� 
Lämpötila ja aika lopettavat vilkkumisen 
ja ajastin käynnistyy� Näytössä lukee 
PREHEATING (esilämmitys), kunnes 
valittu lämpötila saavutetaan� 

HUOM.: Jos keitinsekoittimen lämpötila on 
korkeampi kuin asetettu lämpötila, näytössä 
lukee COOLING (jäähdytys), kunnes valittu 
lämpötila saavutetaan�

Ruokamyrkytyksen vaara
Älä syö ruokaa suoraan keitin-
sekoittimesta, jos näytössä lukee 
”KitchenAid Press Any key to 
Continue” (KitchenAid Jatka 
painamalla jotakin näppäintä).

Muuten voi aiheutua ruokamyrkytys 
tai sairastuminen.

VAROITUS 

Sähkökatkon sattuessa aloitusnäyttö 
näytetään, kun virta palautuu� 

Jos sähkökatko on keskeyttänyt kypsennys-
jakson, varmista, että ruoka on täysin 
kypsää (sisäinen lämpötila vähintään 74 °C)�
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HOITO JA PUHDISTUS

9 Kun aika loppuu, laite antaa äänimerkin 
ja keitinsekoitin sammuu itsestään�
Käytä patakintaita tai patalappuja, 
kun avaat lukitusvivun� Sen jälkeen 
voit avata salvan ja kannen� Poista 
lisävarusteet ennen kulhon irrottamista 
ja tarjoilua�

10 Aseta päävirtakytkin O-asentoon 
(Pois päältä)�  
 
 
 
 

MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ: Vältä roiskeita sammuttamalla moottori aina ennen kannen lukituksen 
vapauttamista ja irrottamista�

KUUMA PINTA! Kansi, salvat ja lisävarusteet voivat olla kuumia� Käytä uunikintaita  
tai patalappuja�

 VAROITUS! Ruoanvalmistuksen 
aikana pinta on kuuma� Älä kosketa!

TÄRKEÄÄ: Moottori ei käy, kun 
lukitusvipu on vapautettuna�

W10832403C_11_FI_v01.indd   308 11/9/16   4:03 PM



309

Su
om

i

HOITO JA PUHDISTUS

Keitinsekoittimen puhdistus

Kypsennysastia ja kansi ovat konepesun kestäviä; 
suosittelemme kuitenkin käsinpesua�
Irrota keitinsekoitin pistorasiasta ennen 
puhdistusta�
• Aloita puhdistus vasta, kun keitinsekoitin ja 

sen lisävarusteet ovat kokonaan jäähtyneet�

Ulkopinnat:
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai 

metallisia puhdistusvälineitä� Ne voivat 
naarmuttaa pintaa�

•  Pyyhi keitinsekoittimen ulkopinta puhtaalla 
kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti�  

Kypsennysastia:
Puhdista kypsennysastia sisältä hankaa-
mattomalla, pesuaineliuokseen kostutetulla 
liinalla, ja kuivaa sitten puhtaalla kostealla 
liinalla� Paakkuuntuneet ruoka-ainejäämät 
voi poistaa täyttämällä kypsennysastian 
kuumalla pesuaineliuoksella ja antamalla 
sen liota ennen puhdistusta� 
• Pinttyneet ruokatahrat voit poistaa 

hankaamalla niitä ruokasoodasta ja vedestä 
tehdyllä sekoituksella� Huuhtele ja kuivaa 
perusteellisesti�

Kypsennysastia on myös konepesun kestävä� 
Kuivaa kypsennysastia pesun jälkeen 
huolellisesti pehmeällä liinalla�

Kaikki lisävarusteet ja terät voidaan pestä 
tiskikoneen yläkorissa� Kuivaa kaikki osat 
huolellisesti pesun jälkeen� Käytä kevyttä 
astianpesuohjelmaa, kuten ”Normaali”� 
Vältä korkean lämpötilan pesuohjelmia�

MANUAALISTEN KYPSENNYSTILOJEN KÄYTTÖ

Kansi

Tiiviste

Kansi ja kannen tiiviste:
Kannessa on valutusaukkoja, jotka on peitetty 
kumitiivisteellä� 
• Poista tiiviste vetämällä kannen pohjassa 

olevista kielekkeistä ennen kone- 
tai käsinpesua�  
Pese tiiviste astianpesukoneessa tai 
lämpimässä pesuainevedessä ja huuhtele 
ennen uudelleenasennusta� Asenna tiiviste 
paikoilleen ennen kuin laitat kannen 
takaisin keitinsekoittimeen�
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2 Säilytyskotelo, höyrytyskorit ja 
höyrykeittimen kansi voidaan 
säilyttää sisäkkäin�  

1

2 3

4

1 Munanvatkain (1), sekoitin (2), 
taikinansekoitin (3) ja monitoimiterä (4) 
mahtuvat säilytyskoteloon kuvan 
mukaisesti� 

Lisävarusteiden säilytys

HOITO JA PUHDISTUS

Kannen tiivisteen uudelleenasennus:

1 Aseta etureuna kielekkeiden alle 
kuvan mukaisesti� 2 Aloita takareunasta ja painele tiiviste 

paikalleen�

VIANETSINTÄ

3 Painele sitä kannen ympäri eteen 
saakka, kunnes se on kokonaan 
paikallaan�
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HOITO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ

• Onko keitinsekoitin kytketty 
maadoitettuun pistorasiaan?

 Kytke keitinsekoitin maadoitettuun 
pistorasiaan� 

• Onko keitinsekoittimen pistorasian 
sulake kunnossa?

 Jos sinulla on sulakekaappi, varmista että 
piiri on suljettu� Irrota keitinsekoitin 
pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin�

• Näytössä lukee UNLOCKED (ei lukittu):
 Kypsennysastiaa ei ole lukittu runkoon 

ohjeiden mukaisesti� Varmista, että 
kypsennysastia on lukittu paikalleen� 

• Näytössä lukee LID OPEN (kansi auki):
 Kannen salpa ei ole kiinni ja jokin muu 

automaattinen kypsennystila kuin Höyrytys 
P1 tai manuaalinen lisälaitteen nopeuden 
säätö, Sykäytys tai Nopea sekoitus on 
valittu� Varmista, että kannen salpa on kiinni� 

• Näytössä lukee MODE (toiminto):
 Näytössä lukee MODE (toiminto), jos Nopea 

sekoitus- tai Sykäytys-painiketta painetaan, 
kun automaattinen kypsennystila on 
käytössä� Nämä toiminnot eivät ole käytössä 
automaattisten kypsennystilojen aikana�

• Näytössä lukee COOLING (jäähdytys):
 Laite on jäähdytystilassa, jos nykyistä 

kypsennyslämpötilaa matalampi lämpötila 
on valittu� 

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.

• Kansi ei mene kiinni.
 Varmista, että kannen tiiviste on oikein 

paikallaan�

Virheviestit:
• Moottori sammuu käytön aikana ja 

näyttöön tulee ”Error 1” (Virhe 1):
 Moottori on ylikuormittunut� Poista osa 

ruoka-aineista ja sammuta laite useamman 
minuutin ajaksi, jotta moottori jäähtyy�

• Moottori ja/tai lämmitin ei käynnisty 
ja näyttöön tulee ”Error 2” (Virhe 2):

 Sammuta keitinsekoitin ja irrota pistoke 
pistorasiasta� Ota yhteys huoltoon�

• Keitinsekoitin sammuu ennen 
ohjelman loppumista ja näyttöön 
tulee ”Error 3” (Virhe 3):

 Laite on vioittunut� Sammuta keitin-
sekoitin ja irrota pistoke pistorasiasta� 
Ota yhteys huoltoon�

• Jos ongelmaa ei saada korjattua:
 Katso ”Takuu ja huolto”� Älä palauta 

keitinsekoitinta jälleenmyyjälle, sillä 
jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua�

Jos keitinsekoittimeen tulee vika tai se ei toimi
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Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa: KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka:
Malli 5KCF0104:
Kolmen vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä lukien�

Varaosat ja korjauskulut 
laitteen materiaaliin ja sen 
valmistukseen liittyvissä 
vioissa� Huoltotyöt tulee 
teettää valtuutetussa 
KitchenAid-huoltoliikkeessä�

A�  Korjausta, joka on aiheutunut 
keitinsekoittimen 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.

KitchenAidkeitinsekoittimen takuu

TAKUU JA HUOLTO

© 2016� Kaikki oikeudet pidätetään� 
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta�

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.KitchenAid.eu

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
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