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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. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä patalappuja tai uunikintaita, kun käsittelet 

kypsennysastiaa tai sen kantta.
3. Sähköiskun välttämiseksi älä upota johtoa, pistokkeita tai monitoimikeittimen 

runkoa veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan 

tai heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät 
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, 
elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Laite ja sen sähköjohto 
on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

5. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
6. Irrota laite monitoimikeittimestä ennen puhdistusta ja silloin, kun laite ei ole 

käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai poistat niitä.
7. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki tai jos laite on 

epäkunnossa pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen 
säätöä varten.

HÄMMENNINLISÄVARUSTEEN TURVALLISUUS



3

Su
om

i

8. 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.

9. Niiden lisälaitteiden käyttö, joita KitchenAid ei suosittele, saattaa aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

10. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
11. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Älä 

anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja, kuten monitoimikeittimen yläosaa.
12. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
13. Laitetta siirrettäessä tulee olla äärimmäisen varovainen, jos sen sisällä 

on kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
14. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
15. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
16. Aseta kaikki säätimet 0-asentoon (Pois) ennen laitteen irrotusta 

monitoimikeittimestä.
17. Katkaise laitteen virta ja irrota se pistorasiasta, ennen kuin vaihdat 

lisävarusteita tai käsittelet liikkuvia osia.
18. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja vastaavissa käyttöympäristöissä, 

kuten kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstökeittiöissä, 
maataloissa, asiakkaiden käyttämänä hotelleissa, motelleissa ja muissa 
asuinympäristöissä sekä bed-and-breakfast-tyyppisissä ympäristöissä.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

HÄMMENNINLISÄVARUSTEEN TURVALLISUUS
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Sähkövaatimukset

Jännite: 220 - 240 Voltin, vaihtovirta
Taajuus: 50/60 Hertziä
Teho: 50 Wattia

HUOM.: Hämmennin on suunniteltu 
käytettäväksi ainoastaan KitchenAid®-
monitoimi keittimen kanssa� 

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 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 kunnan-
virastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin� 

HÄMMENNINLISÄVARUSTEEN TURVALLISUUS
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Osat ja lisävarusteet

Virran 
merkkivalo

Reunakaavin

Vakiohämmennys-
nopeudet

Jaksottaiset 
hämmennystilat

Hämmenninosa

Hämmentimessä on kolme hämmennysnopeutta ja kaksi jaksottaista hämmennystilaa� 
Virran merkkivalo palaa aina, kun hämmennin on kytkettynä päälle, myös jaksottaisten 
hämmennystilojen aikana�

Asetus Nopeus Kierrosnopeus Kesto Käyttökohde:

O POIS PÄÄLTÄ –– –– ––

1 HIDAS 20 Koko ajan PÄÄLLÄ Risotto, keitot, wokit 

2 KESKINOPEA 45 Koko ajan PÄÄLLÄ Puurot, kastikkeet

3 NOPEA 75 Koko ajan PÄÄLLÄ Vanukkaat, jogurtti 

2 min,  
jaksottainen HIDAS 20 PÄÄLLÄ 15 sekunnin 

ajan 2 minuutin välein Ruskistus ja kuullotus

20 min, 
jaksottainen HIDAS 20 PÄÄLLÄ 1 minuutin 

ajan 20 minuutin välein
Hidas kypsennys 
ja muhennokset

Hämmentimen varsi Hämmentimen 
varren irrotusvipu

Helppokäyttöinen 
virtaliitin

HÄMMENNYSNOPEUdEN VALINTA

HÄMMENNYSNOPEUdEN VALITSIN

OSAT JA OMINAISUUdET
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HÄMMENTIMEN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit�
2. Pese reunakaavin ja hämmenninosa 

kuumassa vedessä astianpesuaineella� 
Kuivaa huolella�

Hämmentimen kiinnitys monitoimikeittimeen (myydään erikseen)

4 Nosta hämmentimen varsi ylös 
painamalla vapautusvipua alaspäin�  
 

2 Aseta hämmennin tukevalle ja tasaiselle 
alustalle, kuten työpöydälle, jolla on 
riittävästi tilaa monitoimikeitintä varten� 

1 Jos käytät molempia lisälaitteita: 
Kohdista hämmenninosan yläosassa 
oleva kieleke reunakaapimen uraan 
ja liu’uta paikalleen� 

Käytä hämmenninosaa yksinään, kun teet 
ruokaa, jossa on suuria paloja tai kun kuullotat 
ja paistat pieniä ruokamääriä�

Lisää reunakaavin, kun valmistat keittoja, 
muhennoksia tai kastikkeita, jotta ainekset 
sekoittuvat kunnolla�

3 Kohdista hämmentimen akselin tapit 
hämmenninosan koloihin� Paina 
osaa ylöspäin ja lukitse se paikalleen 
kääntämällä vastapäivään�
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HÄMMENTIMEN KÄYTTÖ

Hämmentimen käyttö ruoanvalmistuksessa 

2 Kun kypsennystila on asetettu ja 
käynnistetty (ks� monitoimikeittimen 
ohjeet), valitse haluamasi hämmennys-
nopeus tai jaksottainen hämmennystila� 
Virran merkkivalo syttyy� 

1 Lisää ainekset kypsennysastiaan, 
kohdista monitoimikeittimessä oleva 
kolo hämmentimen varren kohdalle 
ja aseta kansi kypsennysastian päälle� 

HUOM.: Katso lisätietoja ainesten lisäämisestä ja kypsennystilojen valinnasta monitoimikeittimen 
mukana tulleista ohjeista tai käy verkkosivustolla www�KitchenAid�eu�

7 Laske hämmentimen vartta alas, 
kunnes se loksahtaa paikalleen�

5 Kun kansi on irrotettu, kohdista 
monitoimi keittimen takaosa 
hämmentimen etuosaan� Laske 
monitoimi keitin hämmentimen jalustan 
helppo käyttöisen virtaliittimen päälle�

6 Aseta kypsennysastia monitoimi-
keittimeen siten, että kypsennysastian 
kolo tulee hämmentimen varren kohdalle�  
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HÄMMENTIMEN KÄYTTÖ

3 Kun olet lopettanut ruoanvalmistuksen, 
kytke hämmennin pois päältä 
kääntämällä kytkin 0-asentoon ja 
poista astian kansi käyttämällä apuna 
patalappua tai uunikinnasta� HUOM.: 
Hämmentimen varsi voi kuumentua 
kypsennyksen aikana�

4 Paina vapautusvipua alaspäin ja nosta 
hämmentimen varsi ylös ennen 
kypsennysastian irrottamista�  
 
 
 

Hämmentimen puhdistus

Irrota hämmennin monitoimikeittimestä 
ennen puhdistusta�
•	Aloita puhdistus vasta, kun hämmennin ja 

sen lisävarusteet ovat kokonaan jäähtyneet�
•	Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai 

metallisia puhdistusvälineitä� Ne voivat 
naarmuttaa pintaa�

•	Hämmentimen varressa on tarttumaton 
keraaminen pinnoite, joka helpottaa 
puhdistusta�

•	Pyyhi hämmentimen ulkopinta puhtaalla 
kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti�

  HUOM. Hämmenninosa sekä reuna-
kaavin kestävät konepesua, mutta 
suosittelemme käsinpesua kuumalla 
vedellä ja astianpesuaineella� 

Vinkkejä

•	Useimmiten saat parhaan tuloksen ruoan-
valmistuksessa käyttämällä ainoastaan 
hämmenninosaa� Lisää reunakaavin, jos 
valmistat suurempia määriä ruokaa (lähes 
maksimitasoa osoittavaan linjaan asti) tai 
valmistat keittoja tai muhennoksia� Tällöin 
ruoka sekoittuu ja kiertää paremmin astiassa�

•	 Risoton (Arborio) sekoituksessa suosittelemme 
käyttämään vähintään 380–760 g riisiä, 
jotta saavutetaan paras hämmennystulos�

•	Hämmenninosa on suunniteltu 0,75–1 litran 
ainesmäärän hämmentämiseen kerrallaan�

•	Hämmennintä ei suositella käytettäväksi 
valmistettaessa pieniä määriä ruokaa kevyistä 
tai hauraista aineksista, kuten sienistä�

•	Hämmenninosa sopii ihanteellisesti sipulien, 
porkkanoiden, parsakaalin, perunan 
(kuutioidun), lihapullien (40–60 g / kpl), 
pienten ja keskikokoisten rapujen 
ja viipaloidun tai kuutioidun lihan ja 
kanan valmistukseen�

HOITO JA PUHdISTUS
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•	Ruoka	ei	sekoitu	tai	se	tarttuu	kiinni	
astian reunoihin:

 Käytä ruoanvalmistuksessa tavallisesti 
ainoastaan hämmenninosaa�

 Jos kypsennät suurempia määriä tai 
esimerkiksi keittoja ja muhennoksia, 
käytä molempia sekoitinosia yhdessä�

•	Hämmennin	ei	pyöri:
 Hämmentimen virransyöttö tapahtuu 

monitoimi keittimen kautta� Varmista, että 
monitoimi keittimen virtajohto on kytkettynä 
pistorasiaan ja että keitin on asetettu kunnolla 
paikalleen helppokäyttöiseen virtaliittimeen�

•	Moottori	sammuu:
 Hämmentimen moottorissa on 

yhdysrakenteinen ylikuumenemissuoja� 
Jos hämmennettävä ruoka on liian paksua 
tai raskasta, valitse hitaampi nopeus tai 
kypsennä ruoka pienemmissä erissä�

•	Hämmentimen	varsi	ei	lukitu	paikalleen:
 Jos hämmentimen varsi ei mene täysin alas, 

kierrä osia hieman ennen varren laskemista�
 Varmista, että hämmentimen varsi on 

kohdistettu kaatonokan kohdalle�

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

monitoimikeitintä jälleenmyyjälle, sillä 
jälleenmyyjä ei tarjoa huoltopalvelua�

VIANETSINTÄ

Jos hämmentimeen tulee vika tai se ei toimi
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TAKUU JA HUOLTO

KitchenAid hämmentimeen takuu

Takuuajan pituus: KitchenAid korvaa: KitchenAid ei korvaa:

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:
Malli 5KST4054:
Kahden vuoden täydellinen 
takuu ostopäivästä lukien�

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

A�  Sellaisen vian korjausta, 
joka on aiheutunut 
hämmentimeen 
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

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

Huoltoliikkeet

Asiakaspalvelu

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

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


