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SauvaSekoittimen turvalliSuuSSauvaSekoittimen turvalliSuuS

tärkeät turvatoimenPiteet
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin 
kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä upota sauvasekoittimen moottoriyksikköä, akkua, laturia, laturin johtoa tai pistoketta 

veteen tai muuhun nesteeseen tai saat sähköiskun.
3. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuna lapset), 

joiden fyysinen toimintakyky, aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot 
eivät riitä laitteen käyttöön. He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan 
vastaavan henkilön valvonnassa ja opastamana.

4. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
5. Älä kosketa liikkuvia osia.
6. Älä käytä laitetta tai laturia jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, tai jos laite 

tai laturi on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite tai laturi 
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen testattavaksi, korjattavaksi, tai elektronisesti 
tai mekaanisesti säädettäväksi.

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

8. Älä anna laturin virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli. Ylimääräinen johto 
voidaan kääriä laturin alapuolelle.

9.  Älä anna laturin virtajohdon koskettaa kuumiin pintoihin, kuten lieteen.
10. Kun sekoitat nesteitä, erityisesti kuumia nesteitä, käytä korkeaa astiaa tai valmista vain 

pieniä määriä kerrallaan, jotta vältyt roiskeilta.
11. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi älä aseta kättä tai käyttöosia astiaan 

sekoituksen aikana. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun laite ei ole käynnissä.
12. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Käsittele sitä varoen.

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 

SääStä nämä ohjeet
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SauvaSekoittimen turvalliSuuS

Sähkövaatimukset

kitchenaid -litiumioniakkujen (li-ion) hävittäminen

Hävitä akut aina paikallisten määräyksien 
mukaisesti. Pyydä kierrätyskeskuksesta 
lisätietoja kierrätyspisteiden sijainnista.

Jopa purkautuneissa akuissa on hiukan 
energiaa. Peitä navat sähköteipillä ennen 
hävittämistä, jotta akun oikosulku ja 
sitä seuraava mahdollinen tulipalo tai 
räjähdys vältettäisiin.

Tämä laite on merkitty Weee-direktiivin 
(Waste electrical and electronic equipment) 
2002/96/EC mukaisesti.

Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä 
asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset 
ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat 
aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Tuotteeseen tai sen asiakirjoihin merkityn 
symbolin  mukaisesti tuotetta ei saa 
käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan tuote 

on toimitettava sähkö- ja elektroniik-
kalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Laitteen käytöstäpoiston suhteen on 
noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, 
talteenotosta ja kierrätyksestä saa 
kaupungin- tai kunnanvirastosta, 
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai 
liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Sähkölaitteiden hävittäminen

13. Tarkasta ennen laitteen käyttämistä, että teholeikkurin sovitin on lukkiutunut varmasti.
14. Ota aina akku pois sekoittajasta ennen kuin poistut sen luota sekä ennen kasaamista, 

purkamista tai puhdistamista.
15. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

SÄÄStÄ nÄmÄ oHJeet

Akkujännite: 12 V Litiumioni (Li-ion) / 1,5 Ah / 16 Wh 
Akkumalli: 5KCL12IBOB

Laturin  
Syöttö: 18 V / 660 mA 
Lähtö: 12 V / 550 mA 
Laturin luokitus: 5KCL12CSOB

Laturin sovittimen 
Syöttö: 220-240 V / 50/60 Hz / 18 W 
Lähtö: 18 V / 660 mA 
Laturin sovittimen malli: W10533411

SauvaSekoittimen turvalliSuuS
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oSat ja ominaiSuuDetoSat ja ominaiSuuDet

osat ja ominaisuudet

20 cm sekoitusvarsi 
ruostumatonta 

terästä

moottoriyksikön 
etuosa

akun sijainti

avauspainike  

nopeuden 
säätöpainikkeet

Pulssipainike

moottoriyksikön 
takaosa

akun vapautusvipu / 
ripustussilmukka

kahva

akku

laturin runko

latauksen 
leD-valo / 

kannen 
vapautin

nopeuden valinnan 
leD-näyttö

akun lataustason 
leD-näyttö

* kuvassa S-terä
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oSat ja ominaiSuuDet

osat ja ominaisuudet

teholeikkurilisälaiteSekoitusastia

tähtiterä

Sekoitusterä

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

terätSuojat

33 cm sekoitusvarsi

Säilytyskotelo

vispilälisävaruste

teränsuojus

astiansuojus

S-terä

oSat ja ominaiSuuDet
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SauvaSekoittimen käyttäminenoSat ja ominaiSuuDet

lisälaiteopas

lisävaruste Paras käyttö
S-terä Sekoitus, murskaus, soseutus  

Keitot, keitetyt vihannekset, kastikkeet, 
vauvanruoka, smoothiet, pirtelöt, 
kuorrutus, jäämurska

tähtiterä Silppuaminen, pilkkominen 
Keitetyt lihat, naudanlihakastike, pilkonta

Sekoitusterä vaahdotus, sekoitus  
Maito (kahviin Latte, Cappuccino...), kakkutaikina, 
pannukakkutaikina, muffinitaikina

vispilä vatkaus, emulgointi, ilmastus  
Munanvalkuaiset, kermavaahto, majoneesi, 
ranskalainen salaattikastike, mousse,  
hollandaise-kastike, hyytelö

teholeikkuri Pilkkominen 
Vihannekset, parmesaanijuusto, maapähkinät, 
salsa, kovaksi keitetyt munat, korppujauhe, 
yrtit, kypsä liha, lihakastike, pilkonta
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SauvaSekoittimen käyttäminen

ennen ensimmäistä käyttökertaa: akun lataaminen

1 Kytke laturi sähköverkkoon.

3 Liu’uta akku laturiin kohdistamalla akun 
tasainen puoli aukon tasaiseen puoleen 
ja paina akkua alas kunnes se napsahtaa 
paikoilleen. 

4 LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti 
ja jatkuvasti latauksen aikana. Kun akku 
on ladattu täyteen, LED-näytössä palaa 
pysyvä valo.

huom. Jos laturin merkkivalo vilkkuu 
nopeasti kolme kertaa akun asettamisen 
jälkeen, on tapahtunut akkuvirhe. 
Tarkista, että akku on asetettu oikein 
laturiin. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen 
nopeasti, akku voi olla erittäin kylmä, 
kuuma, märkä tai vaurioitunut. Anna akun 
jäähtyä, lämmetä tai kuivua ja aseta se 
sitten takaisin paikoilleen. Jos ongelma 
jatkuu, katso osio "Takuu ja huolto".

5 Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen, 
kun akun merkkivalo osoittaa alle 25 % 
lataustasoa (vain yksi merkkivalo palaa 
lataustason LED-näytössä), tai kun 
akkuvirta on kulunut kokonaan loppuun.

2 Avaa kansi painamalla kannen 
vapautuspainiketta.

huom. Akut eivät kehitä "muistia" jos ne 
ladataan akkuvirran ollessa vain osittain 
kulunut. Akkuvirtaa ei siis tarvitse kuluttaa 
kokonaan loppuun ennen sen lataamista 
laturissa.

oSat ja ominaiSuuDet

W10529667A_11_FI.indd   191 12/28/12   1:36 PM



192

SauvaSekoittimen käyttäminenSauvaSekoittimen käyttäminen

ennen ensimmäistä käyttökertaa
Ennen kuin käytät sauvasekoitinta ensimmäistä 
kertaa, pyyhi moottori, vispilänsovitin ja 
teholaikkurin sovitin puhtaalla, kostealla 
liinalla poistaaksesi lian ja pölyn. Voit käyttää 
mietoa astianpesuainetta. Älä käytä hankaavia 
puhdistusaineita. Kuivaa huolellisesti 
pehmeällä liinalla. Katso lisätietoa osiosta 
”Ylläpito ja puhdistus.”

VAROITUS
Viiltovaara

Käsittele teriä varoen.

Terät voivat muuten viiltää.

Sauvasekoittimen kokoaminen

4 Jos käytät astiansuojusta, aseta 
se tasaiselle alustalle ja aseta 
asennuspidikkeet terän aukkojen keskelle.

3 Aseta sekoitusvarsi moottorin runkoon 
ja lukitse se kiertämällä siten, että se 
napsahtaa.

aukko

Pidikkeet

2 Poista teränsuojus terästä.

Käytä astiansuojusta 
keittoastioiden 
vaurioitumisen 
estämiseksi 
sauvasekoitinta 
käytettäessä. 

terän suojus astian suojus

1 Aseta sekoitusvarsi terään (katso 
"Lisälaiteopas"). Lukitse kiertämällä, 
kunnes se napsahtaa.

Käytä teränsuojusta 
terän vaurioitumisen 
välttämiseksi, kun 
sauvasekoitinta ei käytetä.

huom. Älä laita vispilää tai silppuria pesukoneeseen.
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SauvaSekoittimen käyttäminen

5 Napsauta astian suojus paikoilleen 
tasaisella, alaspäin suuntautuvalla 
liikkeellä.

tärkeää: Paina vapautuspainiketta ennen sauvasekoittimen käyttöä.

6 Liu'uta ladattu akku sauvasekoittimen 
moottorin rungon yläosaan. 
Varmista että se lukittuu oikein. 

Pulssipainike

nopeuden 
säätöpainikkeet

nopeuden valinnan 
merkkivalo

akun käyttöiän 
merkkivalo

avauspainike
leD-näyttö

leD-näyttöpaneelin käyttäminen 

1 Kun käytät sauvasekoittimen ohjaimia, 
varmista aina, että LED-näyttö osoittaa 
itseesi päin. Tartu kahvaan asettamalla 
peukalo laitteen takaosaan ja aseta 
sormet etuosassa oleviin ohjaimiin 
kuvan mukaisesti. 

2 LED-näyttöpaneelin alapalkki osoittaa 
akun lataustason. Pidä sauvasekoitinta 
siten, että LED-näyttö syttyy 
painettaessa avauspainiketta etusormella. 
 

3 LED-näyttöpaneelin yläpalkki osoittaa 
nopeuden. Voit säätää nopeutta 
käyttämällä nuolipainikkeita etusormella 
ja tarkistamalla nopeuden LED-näytöstä. 
Kun LED osoittaa itseesi päin, nopeus 
kasvaa oikealla painikkeella ja laskee 
vasemmalla painikkeella.

4 Kun olet valinnut haluamasi nopeuden, 
käynnistä sekoitus painamalla 
pulssipainiketta. Katso lisätietoja 
kohdasta ”Sauvasekoittimen käyttö”.

huom. Sauvasekoitin sammuu 
automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 
60 sekuntiin tai jos se vapautetaan käsin.

SauvaSekoittimen käyttäminen
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SauvaSekoittimen käyttäminenSauvaSekoittimen käyttäminenSauvaSekoittimen käyttäminen

liitosPulssipainike

nopeuden 
säätöpainikkeet

nopeuden valinnan 
merkkivalo

leD-näyttö

avauspainike

Sekoitusvarren käyttö
Sauvasekoitin sopii erityisesti sekoittamiseen, murskaamiseen tai soseuttamiseen. Sen avulla 
voidaan valmistaa keittoja, keitettyjä vihanneksia, kastikkeita, lastenruokia, hedelmäjuomia, 
pirtelöitä, kuorrutuksia tai jäämurskaa.

vinkki: Jotta vältyt roiskeilta, laske 
sauvasekoitin seokseen ennen Pulse-
painamista ja vapauta Pulse-painike ennen 
sauvasekoittimen nostamista seoksesta. 

1 Paina vapautuspainiketta. LED-näyttö 
syttyy, kun laite on valmis. 2 Säädä nopeutta nuolipainikkeilla käyttäen 

LED-näyttöä viitteenä.

3 Aseta sauvasekoitin seokseen. 
Käynnistä painamalla pulssipainiketta.

huom. Älä upota sauvasekoitinta nesteisiin 
liitoskappaleen liitosta syvemmälle. Älä upota 
moottoria nesteisiin tai muihin seoksiin.

4 Kun sekoitus on valmis, vapauta 
pulssipainike ennen sauvasekoittimen 
poistamista seoksesta.

5 Poista akku asettamalla sormi akun 
vapautusvipuun ja vedä vipua poispäin 
moottorin rungosta. Akku irtoaa laitteen 
yläosasta.

tärkeää: Kiinnitä lisävarusteet aina 
ennen akun asettamista sauvasekoittimeen. 
Poista akku aina käytön jälkeen ennen 
sauvasekoittimen purkamista.
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SauvaSekoittimen käyttäminenSauvaSekoittimen käyttäminen

vispilän käyttö

1 Asenna sovitin moottorin runkoon 
ja lukitse se kiertämällä, kunnes se 
napsahtaa.

nopeuden 
säätöpainikkeet

nopeuden valinnan 
merkkivalo

3 Aseta sauvasekoitin nopeudelle 1 ja 
käynnistä painaalla PULSE-painiketta. 

2 Työnnä akku sauvasekoittimen 
moottorikoteloon. Aseta sauvasekoitin 
seokseen. Paina vapautuspainiketta.

liitos

vinkki: Jotta vältyt roiskeilta, laske sauvasekoitin seokseen ennen Pulse-painamista 
ja vapauta Pulse-painike ennen sauvasekoittimen nostamista seoksesta.  
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vispilä voi naarmuttaa tai vioittaa 
tarttumissuojattuja pintoja; älä käytä vispilää tarttumissuojattujen keittoastioiden kanssa.

huom. Älä upota sauvasekoitinta nesteisiin 
liitoskappaleen liitosta syvemmälle. Älä upota 
moottoria nesteisiin tai muihin seoksiin.

4 Kun vatkaus on lopussa, vapauta 
Pulse-painike ennen sauvasekoittimen 
nostamista seoksesta.

Käytä vispilää kerman vatkaamiseen, munan valkuaisten sekoitukseen, pikavanukkaiden, 
moussen tai majoneesin sekoitukseen. 

avauspainike

tärkeää: Kiinnitä lisävarusteet aina 
ennen akun asettamista sauvasekoittimeen. 
Poista akku aina käytön jälkeen ennen 
sauvasekoittimen purkamista.

SauvaSekoittimen käyttäminen

2 Säädä nopeutta nuolipainikkeilla käyttäen 
LED-näyttöä viitteenä.
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SauvaSekoittimen käyttäminenSauvaSekoittimen käyttäminen

teholeikkurin käyttö

VAROITUS
Viiltovaara

Käsittele teriä varoen.

Terät voivat muuten viiltää.

Leikkurilla voit pilkkoa pieniä määriä 
ruokaa, kuten kypsää lihaa, juustoa, 
vihanneksia, yrttejä, keksejä, leipää 
ja pähkinöitä.

tärkeää: Odota aina ennen kuin asetat 
akun sauvasekoittimeen, kunnes lisävarusteet 
kiinnittyvät. Poista akku aina käytön jälkeen 
ennen sauvasekoittimen purkamista.

2 Lisää pienet, pilkottavat ruoka-ainekset 
kulhoon.

4 Sovita kulho moottorin runkoon ja 
paina ne yhteen. Työnnä sitten akku 
sauvasekoittimen moottorikoteloon 
ja paina UNLOCK-painiketta.

1 Aseta leikkurin terä kulhoonsa.

3 Kiinnitä teholeikkurin sovitin astiaan. 
Aseta sovitin suoraan alaspäin.  
Älä yritä vääntää sovitinta paikoilleen. 

5 Pidä moottorin runkoa yhdellä kädellä 
ja kulhoa toisella käytön ajan. 

Pulse-painike

6 Saat parhaat tulokset kun painat ja 
vapautat Pulse-painiketta, kunnes 
ainekset on pilkottu tarpeeksi pieniksi.
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* Prosessointiajat ja nopeudet ovat keskimääräisiä. 
Todellinen käyttö voi vaihdella ruoan laadusta ja toivotusta hienonnusasteesta riippuen.

Silppurin käyttöopas

ruoka-aine määrä valmistus nopeus aika*
Lihat 200 g Leikkaa 2 cm kuutioiksi 5 15 sekuntia

Mantelit/pähkinät 200 g Aseta kokonaiset pähkinät 
astiaan

3 25 sekuntia

Valkosipuli 10–12 kynttä Aseta kokonaiset kynnet 
astiaan

3 15 sekuntia

Sipulit 100 g Leikkaa lohkoiksi 3 15 sekuntia

Juusto 100 g Leikkaa 1 cm kuutioiksi 5 30 sekuntia

Kovaksi keitetyt 
munat

2 Aseta kokonaiset munat 
astiaan

4 3 pulssia

Porkkanat 200 g Leikkaa tavallinen porkkana 
neljään osaan

3 15 sekuntia

Yrtit 50 g Poista varret 4 15 sekuntia

SauvaSekoittimen käyttäminen

huom. Kun poistat teholeikkurin 
sovittimen kulhosta, nosta se suoraan 
ylös. Älä yritä irrottaa teholeikkurin 
sovitinta kääntämällä sitä.

7 Odota, että merkkivalo sammuu, 
ennen kuin irrotat moottorikotelon 
teholeikkurin sovittimesta.

teholeikkurin käyttö (jatkoa)

SauvaSekoittimen käyttäminen

6 Saat parhaat tulokset kun painat ja 
vapautat Pulse-painiketta, kunnes 
ainekset on pilkottu tarpeeksi pieniksi.
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vinkkejä ParhaiSiin tulokSiinvinkkejä ParhaiSiin tulokSiin

nostaminen ranteen liike

näin sekoitat ja murskaat paremmin

Sekoittaminen: Lepuuta sauvasekoitinta hetken sekoitusastian pohjalla ja pidä sitä sitten vinossa 
asennossa ja nosta hitaasti ylöspäin kevyellä kiertoliikkeellä astian laitaa pitkin. Anna ranneliikkeen ja 
sauvasekoittimen painon tehdä työt Kun nostat sauvasekoitinta ylöspäin, huomaat pohjalla olevien 
aineksien nousevan ylös. Kun ainekset eivät enää nouse pohjasta, palauta sauvasekoitin astian 
pohjalle ja toista toimenpidettä kunnes seoksen koostumus on haluttu. 

murskaaminen: Aseta sauvasekoitin astiaan 
sekoitusvarren ollessa kiinnitettynä. Lisää pieni 
määrä nestettä koviin, pakastehedelmiin tai 
jäähän, kunnes S-terä on uponnut nesteeseen. 
Muista pysäyttää sauvasekoitin ennen sen 
nostamista sekoitusastiasta, jotta ei synny 
roiskeita.

vinkki: Jotta seos ei vuotaisi yli, jätä astiaan 
nousemisen varaa sekoittamisen aikana.

käyttöä koskevia vinkkejä

• Leikkaa kiinteä ruoka pieniksi paloiksi, 
jotta sekoittaminen tai pilkkominen 
olisi helpompaa.

• Sauvasekoittimessa on lämpösuojaus, 
joka suojaa korkeilta käyttölämpötiloilta. 
Jos sauvasekoitin lakkaa yllättäen 
toimimasta käytön aikana, paina kerran 
vapautuspainiketta ja sen jälkeen 
pulssipainiketta. Jos laite ei toimi 
vaikka akun latauspalkki näyttää virtaa, 
odota 10 minuuttia että se nollautuu 
automaattisesti. Jos akun latauspalkissa 
ei sen jälkeen näy virtaa, lataa akku. 
Jos akkun on jo ladattu täyteen ja laite 
ei toimi, ota yhteys KitchenAidiin.

• Jotta vältyt roiskeilta, laske sauvasekoitin 
seokseen ennen virtapainikkeen 
painamista ja vapauta virtapainike ennen 
sauvasekoittimen nostamista seoksesta.

• Kun sekoitat kattilassa tai muussa 
keittoastiassa, ota astia pois liedeltä, 
jotta sauvasekoitin ei ylikuumene.
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vinkkejä ParhaiSiin tulokSiin

• Parhaan tuloksen saat pitelemällä 
sauvasekoitinta vinoasennossa ja 
liikuttamalla sitä varoen ylös ja alas. 
Älä hakkaa seosta sauvasekoittimella.

• Jotta seos ei vuoda yli, jätä astiaan 
nousemisen varaa, kun käytät 
sauvasekoitinta.

• Älä anna sauvasekoittimen olla kuumassa 
astiassa liedellä, kun se ei ole käytössä.

• Poista seoksesta kiinteät osat, kuten 
hedelmien ytimet, ennen kuin vatkaat 
tai pilkot ne, jotta terät eivät vioitu.

käyttöä koskevia vinkkejä (jatkoa)

• Älä käytä sauvasekoitinta kahvinpapujen 
tai kovien mausteiden, kuten pähkinöiden, 
käsittelyyn. Tällaisten ruokien käsittely voi 
vioittaa sauvasekoittimen teriä.

• Älä käytä kulhoa tai astiaa 
mikroaaltouunissa.

• Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu vispilä voi naarmuttaa tai 
vioittaa tarttumissuojattuja pintoja; 
älä käytä vispilää tarttumissuojattujen 
keittoastioiden kanssa.

• Estä roiskuminen käyttämällä 
vispilälisävarustetta syvässä 
astiassa tai kattilassa.

vinkkejä ParhaiSiin tulokSiin
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Huolto ja takuuHoito ja puHdistus

1 Poista sovittimet ja lisälaitteet.

3 Pyyhi moottorin runko puhtaaksi 
kostealla liinalla. Voit käyttää laimeaa 
astianpesuaineliuosta mutta et 
hankaavia puhdistusaineita. 

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

2 Pese sekoitinvarsi, astia ja kansi, vispilä, leikkurin astia, terät ja astiansuojus 
astianpesuainevedellä tai pesukoneen yläkorissa. Kuivaa huolella.

HuoM. Ota aina akku pois sekoittimesta 
ennen kuin poistut sen luota sekä ennen 
kasaamista, purkamista tai puhdistamista. 

Älä upota moottoria tai sovittimia 
veteen. Älä laita vispilää tai silppuria 
pesukoneeseen.

4 Pese teholeikkurin sovitin ja 
vispilän sovitin käsin kuumassa 
astianpesuainevedessä. Voit käyttää 
laimeaa astianpesuaineliuosta mutta 
et hankaavia puhdistusaineita. 

sauvasekoittimen puhdistaminen
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huolto ja takuu

kitchenaid -sauvasekoittimen takuu

hoito ja PuhDiStuS

Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa: KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-
itä ja Afrikka:

Malli 5KHB3581:  
Kolmen vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä 
lukien.

Varaosat ja korjauskulut, jos 
laitteessa on materiaali- tai 
valmistusvika. Huoltotyöt 
tulee teettää valtuutetussa 
KitchenAid-huoltoliikkeessä.

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

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

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

huoltoliikkeet

asiakaspalvelu

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

Suomi:
Kodinkonehuolto Tauno Korhonen Oy 
Kumpulantie 1 
00520 Helsinki
Tel : +358/9 495903
kodinkonehuolto@kkhtaunokorhonen.fi 
www.kkhtaunokorhonen.fi

© 2012 KitchenAid. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.
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