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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. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa 
henkilövahinkoon.

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.

TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS
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TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

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.
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. Ole varovainen 
käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi 
kannua ja puhdistaessasi laitetta.

11. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien lisä-
laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon 
vaaran.

12. Vilkkuva valo tarkoittaa, että laite on käyttövalmis - 
älä kosketa teriä tai muita liikkuvia osia.

13. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan 
tehosekoittimeen, sillä se saattaa höyrystyä ja 
suihkuta äkisti ulos laitteesta.

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.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
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TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUSTEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

Sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 Voltin

Taajuus: 50/60 Hertziä

Teho: 1300 Wattia

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.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen 
Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, 
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 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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TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUSTEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

Tehosekoittimen moottorin teho hevosvoimina on määritetty laboratorio-olosuhteissa 
dynamometrilla, jolla mitataan moottoreiden mekaanista voimaa. Moottorin huipputeho 
on 2,0 hevosvoimaa. Tällä viitataan itse moottorin tehoon eikä tehosekoittimen tehoon 
kannussa. Minkään tehosekoittimen teho kannussa ei vastaa sen moottorin tehoa. 
Moottorin tuottama huipputeho kannussa on 1,8 hevosvoimaa, joten laite antaa runsaasti 
sekoitustehoa kaikkiin resepteihin.

HUOM.: Jos käyttäjällä on kehoon asennettu sydämentahdistin/defibrillaattori, lääkintälaitteiden 
valmistajien ohjeiden mukaisesti on suositeltavaa käyttää tehosekoitinta (aivan kuten monia 
muitakin tuotteita, jotka sisältävät magneetteja) varovasti ja vähintään 30 cm:n etäisyydellä kehosta.

Moottorin teho hevosvoimina
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OSAT JA OMINAISUUDET

Osat ja lisävarusteet

Kannu ja kansi, jotka 
eivät sisällä BPA:ta

Toiminnon
valintakytkin*

Painevalettu 
metallirunko 

Kannun 
vapautusvipu

Ruostumattomasta 
teräksestä 

valmistetut terät

Irrotettava 
täyttöaukon kupu, 

jossa on mittaasteikko

Irrotettava suppilo

* Katso kohta Tehosekoittimen toiminnot.

Magneettinen käyttölaite 
(ei näkyvissä)

TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ
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OSAT JA OMINAISUUDET TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN

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.

Ennen kuin käytät tehosekoitinta, kytke 
se maadoitettuun pistorasiaan.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Ennen ensimmäistä käyttökertaa pyyhi 
tehosekoittimen runko-osa liinalla, joka 
on kostutettu lämpimällä vedellä. Pyyhi 
vielä uudelleen kostutetulla liinalla. Kuivaa 
lopuksi pehmeällä liinalla. Pese kannu, 
kansi ja täyttöaukon kupu lämpimässä 
saippuavedessä (ks. Hoito ja puhdistus). 
Huuhtele osat ja pyyhi ne kuiviksi.

Tehosekoittimen käyttäminen

Ennen käyttöä
Varmista, että kannu on asianmukaisesti 
lukittu tehosekoittimen runko-osaan, 
ennen kuin käynnistät tehosekoittimen.

Tehosekoitin ei käynnisty, jos kannu ja sen 
kansi eivät ole kunnolla paikoillaan. Jos kannu 
vedetään irti runko-osasta tehosekoittimen 
ollessa vielä käynnissä, teräjarru pysäyttää 
terät ja tehosekoitin pysähtyy muutaman 
sekunnin kuluttua. Tehosekoittimessa on neljä esiasetettua 

reseptiohjelmaa: jääkylmille juomille ja 
smoothieille, pirtelöille, keitoille ja kastikkeille 
sekä mehuille. Lisäksi nopeuden säädön 
ja sykäytystoiminnon avulla voit muokata 
tehosekoittimen toimintaa resepteillesi 
sopivaksi. Katso tarkempia ohjeita kohdasta 
Tehosekoittimen toiminnot.

Tehosekoittimen käyttöönoton valmistelu

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

3 Kohdista kannun yläosa tehosekoittimen 
runko-osaan ja liu’uta kannu paikalleen. 
Varmista, että kannu on suorassa ja 
tukevasti paikallaan. 

1 Kannu irrotetaan tehosekoittimen 
runko-osasta aineksien lisäämistä 
varten. Voit irrottaa kannun helposti 
vetämällä kannun vapautusvivusta. 
Pidä tukevasti kahvasta ja vedä kannu 
irti suoraan itseäsi kohti. 
 
 
 

4 Varmista, että kannu on kokonaan 
paikallaan ja kannun vapautusvivun 
kieli on runko-osan lovessa. Kuulet 
napsahduksen, kun kannu on 
kokonaan paikallaan.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

2 Laita ainekset kannuun. Lisää ensin 
nesteet, sitten pehmeät ainekset 
ja lopuksi jää tai pakastehedelmät. 
Kun täytät kannua, älä ylitä maksimitasoa 
osoittavaa linjaa – varsinkaan käyttäessäsi 
lähinnä nesteitä. Aseta kansi ensin kannun 
nokkaan ja paina sitten sen reuna alas 
kahvan kohdalla. Varmista, että kansi 
on suorassa. Tehosekoitin ei käynnisty 
ilman kantta.

HUOM.: Kun kannu on lukittunut 
paikalleen, sen ympärillä näkyy joka 
puolelta 1 cm jalustaa.
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

6 Paina Käynnistys/Tauko-painiketta.  
 
 

5 Valitse haluamasi esiasetettu 
ohjelma tai nopeusasetus kiertämällä 
valintakytkintä. (Katso lisätietoja 
kohdasta Tehosekoittimen toiminnot.)

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

7 Irrotettavan täyttöaukon kuvun ja 
suppilon avulla voit tarvittaessa lisätä 
kannuun muita aineksia tehosekoittimen 
käytön aikana. Kuvussa on kätevä mitta-
asteikko, jonka avulla voit lisätä halutun 
määrän tarkasti.

10 Kun olet valmis, voit irrottaa 
kannun helposti vetämällä kannun 
vapautusvivusta. Pidä tukevasti 
kahvasta ja vedä kannu irti suoraan 
itseäsi kohti. 

8 Voit käyttää sykäytystoimintoa 
valitsemalla sen valintakytkimellä 
ja painamalla Käynnistys/Tauko-
painiketta tarvittavan ajan.  
 

9 Tehosekoitin pysähtyy automaattisesti 
ohjelman päätyttyä. Toiminnon 
päättymisestä ilmoitetaan äänimerkillä. 
Tehosekoitin voidaan myös pysäyttää 
manuaalisesti Käynnistys/Tauko-
painikkeella.
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Tehosekoittimen toiminnot 

Asetus Kuvaus Sekoitusaika 
(min:s)

Sekoitettavat ainekset

 
JÄÄKYLMÄT 
JUOMAT JA 

SMOOTHIET

Nopeat ja tehokkaat 
sysäykset murskaavat 
suuret määrät kovaa 
ruokaa, kuten jäätä tai 
pakastettuja vihanneksia 
tai hedelmiä.

1:05

Sekoitetut jääjuomat

Jäämurska

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

 
PIRTELÖT

Pitkään kestävä 
ja hidas sekoitus 
saa aikaan sileän ja 
yhtenäisen rakenteen 
sekoitettaessa paksuja 
ja tahmeita ruokia.

1:39

Jäätelöpohjaiset juomat

Sorbetti / jäiset 
maitopohjaiset juomat

Pakastetut jogurtti-
pohjaiset juomat

Perunasose

Raejuusto

Hedelmä- ja 
kasvissoseet / 
vauvanruoka

Lihasose/vauvan 
liharuoka

Lettu-/vohvelitaikina

 
KEITOT JA 

KASTIKKEET

Nopeutta ja tehoa 
lisätään tasaisesti. 
Sopii erityisesti 
kuumien ainesten 
sekoittamiseen.

1:25

Kuumat juomat

Soup (Keitto)

Salaattikastike

Kuumat kastikkeet

 
MEHU

Terän nopea liike 
hienontaa ainekset, 
joissa on paljon kuitua, 
kuorta tai siemeniä. 1:29

Hedelmämehu 
pakastetusta 
tiivisteestä

Hedelmäpohjaiset 
juomat (laiha)

Kylmät hedelmä- 
tai kasvispohjaiset 
kastikkeet

Hienoksi pilkotut 
tuoreet hedelmät

Hienoksi pilkotut 
tuoreet vihannekset

 
SYKÄYTYS

Sekoituksen kestoa 
ja tiheyttä voi säätää 
tarkasti.

Sopii erinomaisesti 
resepteihin, joihin 
tarvitaan kevyttä 
sekoitusta.

Lyhyitä 2–3 sekunnin 
sykäyksiä tarpeen 

mukaan

Maustettu murupäällyste

Makea murupäällyste

Lihasalaatti voileipien 
täytteeksi

Pilkotut hedelmät

Pilkotut vihannekset

NOPEUDEN 
SÄÄTÖ

Hienontamis- ja 
sekoitusnopeutta 
voi säätää tarkasti 
kaikissa resepteissä.

Reseptin mukaan, 
korkeintaan 2:00

Pesto

Dipit

Raastettu kova juusto

Kuohkea liivate 
piirakka-/jälkiruokiin

Juustokakku

Mousse-vaahto

Neljä esiasetettua reseptiohjelmaa on kehitetty niitä vastaavien 
tyypillisten reseptien pohjalta. Kaikki reseptit eivät kuitenkaan ole 
samanlaisia, ja joissakin tapauksissa tietyn ruoan valmistukseen saattaa 
sopia ohjelma, jonka käyttö ei heti tulisi mieleen. Esimerkiksi joidenkin 
pakastehedelmiä sisältävien pirtelöiden valmistukseen kannattaa käyttää 
jääkylmille juomille ja smoothieille tarkoitettua ohjelmaa. Smoothieiden 
valmistuksessa taas saatat pitää enemmän hienommasta rakenteesta, joka 
saadaan aikaan mehuille tarkoitetulla ohjelmalla. Kokeile eri vaihtoehtoja, 
niin löydät suosikkiresepteillesi parhaiten sopivat ohjelmat.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ
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TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Pikavihjeet

Tehosekoittimen käyttäminen
• 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.

• Voit käyttää tehosekoittimessa kuumia 
aineksia. Mikäli mahdollista, anna kuumien 
ruokien jäähtyä ennen sekoittamista. 

• Kuumia ruokia tai nesteitä sekoittaessasi 
saat parhaan tuloksen, kun et täytä 
tehosekoittimen kannua täyteen. Kiinnitä 
kansi paikalleen, irrota täyttöaukon kupu 
ja peitä täyttöaukko pyyhkeellä. Älä sekoita 
60 °C kuumempia nesteitä tai ruokia.

• Tehosekoitinta ei ole tarkoitettu 
lämmityslaitteeksi.

Magneettinen sekoittaminen 
• Huomaa, että tehosekoittimen kannussa ja 

runko-osassa on magneetteja, jotka voivat 
vetää muita esineitä puoleensa. Esimerkiksi 
pöydällä olevaan kannuun voi tarttua sen 
lähellä olevia metallisia aterimia.

• Myös tehosekoittimen runko-osaan voi 
tarttua metalliesineitä, kun kannu ei ole 
paikallaan. Tehosekoitinta ei kuitenkaan 
voi käynnistää, jos kannu ja kansi eivät 
ole paikoillaan.

• Tarkista aina ennen käyttöä, ettei kannun 
pohjassa ole pieniä metalliesineitä.

Tehosekoittimen nopeuden säätö
• Kun käytät nopeudensäätötoimintoa, voit 

aloittaa sekoittamisen hitaalla nopeudella, 
jolloin ainekset sekoittuvat perusteellisesti. 
Sitten voit lisätä nopeutta tarpeen mukaan. 
Esiasetetut reseptiohjelmat helpottavat 
tehosekoittimen käyttöä, sillä ne säätävät 
nopeutta automaattisesti. 

• Nopeudensäätötoiminto toimii ilman 
käyttäjän toimenpiteitä noin kaksi 
minuuttia, minkä jälkeen se sammuu 
automaattisesti. Näin varmistetaan, ettei 
se jää päälle liian pitkäksi aikaa ja etteivät 
ainekset sekoitu liikaa. Jos haluat sekoittaa 
aineksia kauemmin, käännä valintakytkin 
ensin O-asentoon (pois päältä) ja sitten 
takaisin haluamaasi toimintoon.

Täyttöaukon käyttäminen
• Voit halutessasi lisätä aineksia 

tehosekoittimen käytön aikana 
irrottamalla täyttöaukon kuvun. 

• Täyttöaukon kupu ja suppilo täytyy pestä 
laitteen käytön jälkeen, vaikka aineksia ei 
lisättäisikään täyttöaukon kautta.

• Lisää sekoitusjakson alkupuolella 
ainekset, jotka haluat tehosekoittimen 
käsittelevän huolellisesti.

• Jos haluat jättää ruokaan hedelmien ja 
kasvisten paloja, lisää nämä ainekset 
sekoitusjakson loppupuolella.

• Jos täyttöaukon kupu ei asetu kunnolla 
paikalleen, varmista, että suppilo on 
kokonaan paikallaan. Tarvittaessa kierrä 
suppiloa tai kupua, kunnes löydät 
oikean asennon. 

• Pyyhi suppilon sisäpuoli jokaisen 
käyttökerran jälkeen.

Jään murskaaminen
• Suoraan pakastimesta otetusta jäästä 

saadaan parempaa jäähilettä kuin osittain 
sulaneesta jäästä.

• Pienet jääkuutiot pilkkoutuvat tai 
murskautuvat nopeammin kuin suuret.

• Parhaan tuloksen saat lisäämällä 
murskattavan jään täyttöaukon kautta 
tehosekoittimen käytön aikana.
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Kokkareiden poisto kastikkeesta: 
Jos kastike on kokkareista, kaada kastike 
kannuun. Aseta kansi paikalleen ja sekoita 
tasaiseksi pirtelötoiminnolla.

Jauhojen ja nesteen yhdistäminen 
suurusteeksi: Kaada nestemäiset aineet ensin 
kannuun ja lisää sitten päälle jauhot. Aseta 
kansi paikalleen ja sekoita pirtelötoiminnolla.

Valkokastikkeen valmistaminen: 
Kaada maito ensin kannuun ja lisää sitten 
jauhot sekä halutessasi suolaa. Aseta kansi 
paikalleen ja sekoita pirtelötoiminnolla.

Pannukakku tai vohvelitaikinan 
valmistaminen valmissekoituksesta: 
Kaada nestemäiset aineet ensin kannuun 
ja lisää sitten päälle jauhoseos ja muut 
ainekset. Aseta kansi paikalleen ja sekoita 
pirtelötoiminnolla. Pysäytä tehosekoitin 
ja kaavi kannun sisäpinta tarvittaessa.

Smoothieiden valmistus: Kaada nestemäiset 
ja pakastetut ainekset ensin kannuun ja lisää 
sitten päälle muut ainekset. Aseta kansi 
paikalleen ja sekoita jääkylmille juomille 
ja smoothieille tarkoitetulla toiminnolla.

HOITO JA PUHDISTUS

Vihjeitä...

Maustetun liivatteen liuottaminen: 
Kaada kiehuva vesi kannuun ja lisää liivate. 
Irrota täyttöaukon kupu ja aseta kannen 
päälle pyyhe. Käytä nopeuden säätöä 
ja sekoita hitaalla nopeudella, kunnes 
liivate on liuennut. Tähän kuluu noin 
10–30 sekuntia. Lisää muut ainesosat.

Hedelmien ja vihannesten pilkkominen: 
Lisää  4,75 dl hedelmiä tai vihanneksia paloina 
kannuun. Valitse sykäytystoiminto, aseta 
kansi paikalleen ja käytä noin 2–3 sekunnin 
sykäyksiä, kunnes koostumus on halutunlainen.

Hedelmäsose: Lisää 4,75 dl säilykehedelmiä 
tai keitettyjä hedelmiä kannuun. Lisää 
2–4 ruokalusikallista (30–60 ml) hedelmämehua 
tai vettä 240 ml hedelmiä kohti. Aseta kansi 
paikalleen ja sekoita pirtelötoiminnolla.

Vihannessose: Lisää 4,75 dl säilyke vihanneksia 
tai keitettyjä vihanneksia kannuun. Lisää 
2–4 ruokalusikallista (30–60 ml) lientä, vettä 
tai maitoa 240 ml kasviksia kohti. Aseta kansi 
paikalleen ja sekoita pirtelötoiminnolla. 
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Tehosekoittimen puhdistus

• Puhdista tehosekoitin perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Irrota laite aina 
pistorasiasta ennen puhdistusta.

• Tehosekoittimen runko-osaa tai virtajohtoa ei saa upottaa veteen, sillä se voi vahingoittaa 
laitetta.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä ne naarmuttavat tehosekoitinta.

1 Tehosekoittimen runkoosan ja 
virtajohdon puhdistaminen: Irrota 
tehosekoitin pistorasiasta ennen 
puhdistusta. Pyyhi puhtaaksi lämpimään 
veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa 
pehmeällä liinalla. Muista aina puhdistaa 
myös täyttöaukon sisäpuoli. 

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

2 Tehosekoittimen puhdistaminen 
nopeasti kannun ollessa paikallaan: 
Täytä kannu puolilleen vedellä ja 
lisää 1 pisara astianpesuainetta. Käytä 
jääkylmille juomille ja smoothieille 
tarkoitettua ohjelmaa. Kun toiminto-
jakso on valmis, kaada vesi pois ja 
huuhtele huolellisesti.

3 Kannun, kannen, täyttöaukon kuvun ja suppilon puhdistaminen: Pese osat astian-
pesukoneen ylä- tai alatasolla. Voit myös pestä osat käsin saippuavedessä, huuhdella ja 
pyyhkiä ne kuiviksi.

HOITO JA PUHDISTUS

HUOM.: Saat parhaan tuloksen, kun irrotat kokonaan kannen, täyttöaukon kuvun ja 
suppilon ja peset kaikki osat huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
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VIANETSINTÄVIANETSINTÄ

TÄRKEÄÄ: Tehosekoitin ei toimi, ennen kuin Käynnistys/Tauko-painiketta painetaan.

Tehosekoittimen merkkivalot

LEDmerkkivalo 
vilkkuu hitaasti

LEDmerkkivalo 
vilkkuu nopeasti

LEDmerkkivalo ei vilku

Valmistila
Jos LED-merkkivalo muuttuu 
himmeästä kirkkaaksi ja 
sitten sammuu, tehosekoitin 
on käyttövalmis. Käynnistä 
tehosekoitin painamalla 
Käynnistys/Tauko-painiketta.

Virhetila
Jos LED-merkkivalo vilkkuu 
nopeasti, tehosekoitin ei 
ole käyttövalmis.
Yleisimpiä syitä tähän 
ovat seuraavat:
–  Kannu ei ole kunnolla 

paikallaan.
–  Sekoitusjakso ei ollut valmis, 

kun kannu irrotettiin.
–  Tehosekoitin on jumissa.
Käännä valintakytkin ensin 
O-asentoon (pois päältä). 
Varmista sitten, että kannu 
on kunnolla paikallaan. Valitse 
haluamasi toiminto ja paina 
Käynnistys/Tauko-painiketta.
Mikäli tehosekoittimen terä 
juuttuu paikalleen, laite 
pysähtyy, jotta moottori ei 
vaurioituisi. Paina Käynnistys/
Tauko-painiketta ja irrota 
sitten virtajohto pistorasiasta. 
Nosta kannu pois runko-
osasta ja vapauta terät 
erottelemalla kannun pohjalla 
olevia aineksia toisistaan tai 
nostamalla ne pois lastan 
avulla. Käännä valintakytkin 
O-asentoon (pois päältä) ja 
sitten haluamaasi toimintoon. 
Käynnistä tehosekoitin 
uudelleen painamalla 
Käynnistys/Tauko.

Jos LED-merkkivalo ei 
vilku valittuasi toiminnon, 
tehosekoitin ei ole käyttövalmis.
Yleisimpiä syitä tähän 
ovat seuraavat:
–  Tehosekoitin on lepotilassa.
–  Tehosekoittimen virtajohto 

on irrotettu pistorasiasta tai 
on tapahtunut sähkökatko.

Tehosekoitin on voinut 
siirtyä lepotilaan, jossa 
se ei ole aktiivisena. 
Tämä virransäästötila 
kytkeytyy, jos tehosekoitin 
on käyttämättömänä 
muutaman minuutin ajan. 
Kun toiminnonvalintakytkin 
käännetään O-asentoon 
(pois päältä), tehosekoitin 
palaa aktiiviseen tilaan. 
Käännä valintakytkin ensin 
O-asentoon (pois päältä). 
Varmista sitten, että kannu 
on kunnolla paikallaan. Valitse 
haluamasi toiminto ja paina 
Käynnistys/Tauko-painiketta.
Jos tehosekoitin ei ole 
lepotilassa, varmista, että 
se on kytketty maadoitettuun 
pistorasiaan. Paina sitten 
Käynnistys/Tauko-painiketta. 
Jos tehosekoitin ei toimi 
vieläkään, katso alempaa 
lisäohjeita toimintavirheiden 
ratkaisemiseksi.
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VIANETSINTÄVIANETSINTÄ

Mikäli ongelma ei poistu tässä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen. (Katso luku Takuu ja huolto.) 

Tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan

• Virta on katkennut – Käännä valintakytkin 
O-asentoon (pois päältä) ja sitten haluamaasi 
toimintoon. Käynnistä tehosekoitin 
painamalla Käynnistys/Tauko-painiketta. 

• Kun tehosekoitinta käytetään nopeudensäätö-
toiminnolla, se käy noin kaksi minuuttia, 
minkä jälkeen se sammuu automaattisesti. 
Jos haluat jatkaa tehosekoittimen käyttöä, 
käännä valintakytkin O-asentoon (pois päältä) 
ja sitten takaisin toimintoon ja paina 
Käynnistys/Tauko-painiketta.

• Tehosekoittimen terä saattaa olla juuttunut 
paikalleen. Mikäli tehosekoittimen terä 
juuttuu paikalleen, laite pysähtyy, jotta 
moottori ei vaurioituisi. Käännä valintakytkin 
O-asentoon (pois päältä) ja irrota virtajohto 
pistorasiasta. Nosta kannu pois runko-osasta 
ja vapauta terät erottelemalla kannun pohjalla 
olevia aineksia toisistaan tai nostamalla 
ne pois lastan avulla. Käännä valintakytkin 
O-asentoon (pois päältä) ja sitten haluamaasi 
toimintoon. Käynnistä tehosekoitin uudelleen 
painamalla Käynnistys/Tauko. 

Tehosekoitin ei toimi, kun jokin toiminto on valittu

• Jos LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti, kannu 
ei ole kokonaan paikallaan tai tehosekoitin 
on lepotilassa, jolloin toiminnon valintakytkin 
täytyy ensin kääntää O-asentoon (pois 
päältä). Noudata yllä kohdassa Virhetila 
esitettyjä ohjeita.

• Tarkista, onko tehosekoitin kytketty 
maadoitettuun pistorasiaan. Jos on, paina 
Käynnistys/Tauko-painiketta ja irrota 
tehosekoittimen virtajohto pistorasiasta. 
Kytke laite takaisin samaan pistorasiaan 
ja paina Käynnistys/Tauko-painiketta. Jos 
tehosekoitin ei vieläkään toimi, tarkista 
sulake ja sen virtapiirin katkaisin, johon 
tehosekoitin on kytkettynä, varmistaaksesi, 
että laite saa virtaa.

• Kannu ei ehkä ole kokonaan paikallaan. 
Varmista, että kannu on hyvin paikallaan 
ja sen kansi on oikeassa asennossa. 

• Tehosekoitin on ehkä nollattava. Käännä 
valintakytkin ensin O-asentoon (pois päältä) 
ja sitten takaisin haluamaasi toimintoon.

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.
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TAKUU JA HUOLTO

KitchenAidtehosekoittimen takuu

Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa: KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka:
Malli 5KSB5080: 
Seitsemän vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä lukien.

Malli 5KSB5075: 
Kahden 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 
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.

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.KitchenAid.eu

© 2015. 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
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