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Malli 5KSBCJ
Kulinaarinen 0,75 l tehosekoitinastia

Käytettäväksi Artisan™ 5KSB555 - 
tehosekoittimien kanssa

0,75 L CuLinaire MengBeKer 
inStruCtieS

CuLinary BLender Jar
inStruCtionS

BoL CuLinaire pour BLender/
Mixeur
inStruCtionS

KüChenMixerBehäLter
BedienungSanLeitung

Caraffa deL fruLLatore
iStruzioni

reCipiente de La LiCuadora
inStruCCioneS

BLenderBehåLLare för  
MatLagning
inStruKtioner

BehoLder for  
KuLinariSK BLender
BruKSanviSning

KuLinaarinen  
tehoSeKoitinaStia
ohJeet

KuLinariSK BLendergLaS
inStruKtioner

Copo CuLinário para 
LiquidifiCador
inStruçõeS

BLandaraKanna fyrir  
Létta MatreiðSLu
LeiðBeiningar

Κανατα μπλέντέρ
Οδηγίές

Mały KieLiCh do BLendera
inStruKCJa oBSługi

Чаша блендера
ИнструкцИя

кулИнарна кана за блендер
ИнструкцИИ

pLaStová nádoBa StoLního 
Mixéru
návod

reCipient pentru BLender 
CuLinar
inStruCtiuni



2

Suom
i

Sisällys
Tuoteturvallisuus .............................................................................................................................................................................2

Tärkeät turvatoimenpiteet ........................................................................................................................................................3

Kulinaarisen 0,75 l tehosekoitinastian ominaisuudet (malli 5KSBCJ) ...........................................................4

Kulinaarisen 0,75 l tehosekoitinastian käyttäminen ................................................................................................5

Kulinaarisen tehosekoitinastian käyttöönoton valmistelu ..................................................................................5

Vinkkejä .................................................................................................................................................................................................7

Hoito ja puhdistus ..........................................................................................................................................................................8

Kotitalouden kulinaarisen 0,75 l KitchenAid™-tehosekoitinastian takuu ..................................................9

Huoltoliikkeet .................................................................................................................................................................................10

Asiakaspalvelu ................................................................................................................................................................................10

tuoteturvallisuus

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”. Tämä tarkoittaa:

Voit kuolla tai loukkaantua 
vakavasti, jos et välittömästi 
noudata ohjeita.

Voit kuolla tai loukkaantua 
vakavasti, jos et noudata ohjeita. 

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää 
loukkaantumisen mahdollisuutta ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

Vaara

Varoitus



3

Su
om

i

tärKeät turvatoiMenpiteet

SäiLytä näMä ohJeet
tuote on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.

Sähkölaitteita käytettäessä on aina 
noudatettava yleisiä varotoimenpiteitä, 
jotta vältetään tulipalon, sähköiskun ja 
henkilövahinkojen vaara.

 1. Lue kaikki ohjeet.

 2.  Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä 
upota tehosekoitinta veteen tai 
muuhun nesteeseen.

 3.  Noudata äärimmäistä huolellisuutta, 
kun laite on lasten käytössä tai jos sitä 
käytetään heidän läsnä ollessaan.

 4.  Irrota aina virtajohto pistorasiasta, 
kun laite ei ole käytössä, ennen kuin 
asennat tai poistat siitä osia, sekä 
ennen laitteen puhdistusta.

 5.  Älä koske koneen liikkuviin osiin.

 6.  Älä käytä tehosekoitinta, jos sen 
virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite 
on epäkunnossa, pudonnut tai muuten 
vaurioitunut. Palauta laite lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen 
testattavaksi, korjattavaksi tai elektronisesti 
tai mekaanisesti säädettäväksi.

 7.  Älä käytä laitetta ulkona.

 8.  Varmista, ettei verkkojohto roiku 
pöydän tai työtason reunalta.

 9.  Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden 
välttämiseksi, älä työnnä kättä tai 
keittiövälineitä astiaan, kun laite on 

käynnissä. Voit käyttää lastaa, mutta vain  
silloin, kun tehosekoitin ei ole käynnissä.

 10.  Teräosa on terävä. Käsittele varovasti.

 11.  Vähentääksesi loukkaantumisriskiä, älä 
koskaan aseta lukituskaulusta ja  
teräosaa runko-osaan kiinnittämättä  
ensin kannua kunnollisesti paikoilleen.

 12.  Aseta laitteen kansi paikalleen aina 
ennen käyttöä.

 13.  Muiden kuin KitchenAid-yhtiön 
suosittelemien lisävarusteiden, esim. 
säilöntäastioiden käyttö, voi aiheuttaa 
henkilövahingon vaaran.

 14.  Kun sekoitat kuumia nesteitä, poista 
keskiosa kaksiosaisesta kannesta.

 15.  Vilkkuva valo osoittaa 
käyttövalmiuden. Vältä koskettamasta  
teriä tai liikkuvia osia.

 16.  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.

 17.  Lapsia on valvottava, jotta voidaan 
varmistaa, etteivät he pääse leikkimään 
laitteella.
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Kulinaarisen 0,75 l tehosekoitinastian 
ominaisuudet (malli 5KSBCJ)

Kulinaarinen 0,75 l 
tehosekoitinastia

Kulinaarisen 
tehosekoitinastian 
kansi korkilla*

Särkymätön kulinaarinen 
tehosekoitinastia
Läpinäkyvä kopolyesteriastia ei rikkoudu, 
naarmuunnu tai tahraannu (BPA-
vapaa materiaali). Kestävä kulinaarinen 
tehosekoitinastia soveltuu pienille 
ruokamäärille ja yksittäisille annoksille.

Kulinaarisen tehosekoitinastian kansi 
korkilla 
Kierrekansi sisältää irrotettavan korkin, joka 
sopii kulinaarisen tehosekoitinastian ja 
kannun kansiin. Tätä monikäyttöistä korkkia 
voidaan käyttää öljyjen ja muiden ainesten 
lisäämiseen tehosekoittimeen sen ollessa 
toiminnassa.

* Kanteen on 
kirjoitettu seuraava 
varoitus:
”VAROITUS: ÄLÄ 
KÄYTÄ LAITETTA 
ILMAN TÄTÄ KANTTA”.
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Kulinaarisen tehosekoitinastian 
käyttöönoton valmistelu

Kulinaarisen tehosekoitinastian 
kokoaminen

1. Aseta lukituskaulus ja teräosa tukevalle 
pinnalle niin, että teräosa osoittaa ylöspäin.

2. Aseta tiivistysrengas tasainen 
puoli alaspäin terien ympärille ja 
lukituskauluksessa olevaan uraan. 

3. Kohdista kulinaarisen tehosekoitinastian 
ulokkeet lukituskauluksen uriin.

4.  Paina ja käännä kulinaarista 
tehosekoitinastiaa myötäpäivään noin ¼ 
kierrosta kahden portaan verran (kunnes 
kuulet kaksi naksahdusta).

Kulinaarisen 0,75 l tehosekoitinastian 
käyttäminen 

Pese kulinaarinen tehosekoitinastia, kansi 
ja korkki lämpimällä saippuavedellä ennen 

ensimmäistä käyttökertaa (ks. Hoito ja puhdistus 
sivulta 8). Huuhtele osat ja pyyhi ne kuiviksi.

Lukituskaulus

tiivistysrengas
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Kulinaarisen tehosekoitinastian 
käyttöönoton valmistelu

5. Säädä sekoittimen virtajohdon pituus.

6. Aseta kulinaarinen tehosekoitinastia 
tehosekoittimen runko-osaan.

huoM: Kun kannuosa on okein sijoitettu, 
se lepää tasaisesti sekoittimen runko-osalla. 
Jo ei, toista vaiheet 3 ja 4.

7. Kiinnitä kulinaarisen tehosekoitinastian 
kansi paikalleen kiertämällä se kiinni 
kulinaariseen tehosekoitinastiaan.

8. Työnnä pistoke maadoitettuun 
pistorasiaan. Tehosekoitin on nyt 
käyttövalmis.

9. Ennen kuin poistat kulinaarisen 
tehosekoitinastian runko-osasta, paina 
aina painiketta ”O” ja irrota virtajohto 
pistorasiasta.

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun 
pistorasiaan.

Älä käytä adapteria.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi 
aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai 
sähköiskun.

Varoitus

väli ei väliä

(Katso tehosekoittimen käyttöön ja nopeuden 
sääntöön liittyvät ohjeet  ARTISAN™-
TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖOHJEKIRJANEN, sivu 
6, 7, 8 ja 9)
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vinkkejä
Kulinaarinen tehosekoitinastia

Kulinaarinen tehosekoitinastia soveltuu 
täydellisesti salaattikastikkeiden, tuoreen 
majoneesin, salsan tai peston valmistamiseen, 
ja on sopivan kokoinen yhden annoksen 
pirtelöille ja smoothieille. Sitä voi myös 
käyttää tuoreiden yrttien tai pähkinöiden 
pilkkomiseen ruoanvalmistuksessa.

Tämä kulinaarinen tehosekoitinastia 
täydentää Artisan™ 1,5 l lasikannua. Tämä 
pieni kulinaarinen tehosekoitinastia 
käsittelee paremmin ja nopeammin 
pienet annokset ja koostumuksesta tulee 
hienompaa: esimerkiksi vauvanruoka, keitot, 
tuoreet yrtit, mausteet, pirtelöt, leivänmurut, 
keksit ja dipit (hummus, peso, majoneesi).

Käsittelee pieniä määriä aineksia seuraavin tuloksin:

- korppujauhot (100 g tummaa tai 50 g vaaleaa) erittäin hieno lopputulos
- porkkanat tasaisesti pilkottu lopputulos
- hummus (130 g kuivattuja kikherneitä) erittäin hyvä lopputulos
- majoneesi (2 isoa kananmunaa erittäin tasainen (paksu)  
 ja 150-200 ml oliiviöljyä) lopputulos (lisää sakeutuneeseen  
  seokseen etikkaa, suolaa ja  
  pippuria parhaan tuloksen  
  aikaansaamiseksi)
- yrtit (esim 25 g persiljaa) karkeaksi pilkottu lopputulos
- maapähkinävoi (100 g cashew-pähkinöitä) hienojakoinen lopputulos
- mantelit (50 g tai 150 g) erittäin hienoksi jauhettuna 
- keitto (enintään 750 g vihanneksia + yrttejä) erittäin hyvä lopputulos
- sose (210 g tai 425 g säilöttyjä hedelmiä;  täydellinen lopputulos 
 kokonainen banaani; lasi mehua + 1 rkl jogurttia) 
- juuston pilkkominen erittäin nopea ja täydellinen  
  lopputulos
- pesto (70 ml, 1 valkosipulin kynsi, 20 g basilikaa,  erittäin hyvä rakenne 
 20 g pinjansiemeniä ja 45 g parmesaania
- mausteet (30 ml korianterinsiemeniä) hienojakeista (mutta ei jauhetta)
- mausteet (30 ml sinapinsiemeniä) hyvä, hienojakoinen lopputulos,  
  nopeasti jauheeksi
- keksit (8 tai 100 g) täydellinen, hieno lopputulos

Jatkuu seuraavalla sivulla
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hoito ja puhdistus
Kulinaarinen tehosekoitinastia on helppo 
puhdistaa yksittäisinä osina tai yhtenä 
laitteena.
• Puhdista tehosekoitin perusteellisesti 

jokaisen käyttökerran jälkeen
•  Tehosekoittimen runko-osaa ja sen 

virtajohtoa ei saa upottaa veteen
•  Älä käytä hankaavia puhdistusaineita  

tai -välineitä

yksittäisten osien puhdistaminen

Nosta kulinaarinen tehosekoitinastia suoraan  
ylöspäin tehosekoittimen runko-osasta. 
Samalla kun pidät lukituskaulusta paikoillaan,  
kierrä kulinaarista tehosekoitinastiaa 
vastapäivään, kunnes kuuluu kaksi napsahdusta, 
jolloin lukituskaulus ja teräosa irtoavat, 
samoin kuin tiivistysrengas kulinaarisesta 

tehosekoitinastiasta. Pese osat saippuavedellä. 
Huuhtele osat ja pyyhi ne kuiviksi.
huoM: Pese kansi, korkki, lukituskaulus, 
teräosa ja tiivistysrengas käsin, sillä nämä 
osat voivat vaurioitua konepesussa. 
Kulinaarisen tehosekoitinastian voi pestä 
myös astianpesukoneen alatasolla.

puhdistaminen ilman osien irrottamista

Aseta kulinaarinen tehosekoitinastia 
tehosekoittimen runko-osaan, täytä kannu 
puoliväliin lämpimällä (ei kuumalla) vedellä 
ja lisää pisara tai kaksi astianpesuainetta. 
Aseta kulinaarisen tehosekoitinastian kansi 
paikalleen, paina STIR-painiketta ( ) ja 
käytä tehosekoitinta 5-10 sekuntia. Irrota 
kulinaarinen tehosekoitinastia ja tyhjennä 
se. Huuhtele lämpimällä vedellä.

vinkkejä 

Korkki 

Tämä monikäyttöinen korkki sopii kannun 
ja kulinaarisen tehosekoitinastian kanteen, 

ja sitä voidaan käyttää öljyjen ja muiden 
nesteiden lisäämiseen tehosekoittimen 
ollessa käytössä.
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takuuaika:

Kahden vuoden 
täydellinen takuu 
ostopäivästä lukien.

 
Kitchenaid-yhtiö korvaa:

Vaihto-osat sekä 
työkustannukset materiaali- 
tai valmistusvirheiden 
korjaamiseksi. 
Huoltotyöt tulee teettää 
valtuutetussa KitchenAid-
huoltoliikkeessä.

Kitchenaid-yhtiö  
ei korvaa:

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

B.  Vaurioita, jotka 
ovat aiheutuneet 
onnettomuudesta, 
muutoksesta, 
virheellisestä käytöstä, 
väärinkäytöstä 
tai paikallisten 
sähköturvallisuus-
määräysten vastaisesta 
asennuksesta tai 
käytöstä.

KitChenaid-yhtiö ei vaStaa väLiLLiSiStä vahingoiSta.

Kotitalouden kulinaarisen 0,75 l 
Kitchenaid™-tehosekoitinastian takuu
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asiakaspalvelu
www.Kitchenaid.fi
www.Kitchenaid.eu

huoltoliikkeet
Kaikki huoltotyöt tulee teettää paikallisessa 
valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä. 
Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte 
laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun 
KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot. 

Suomessa: 
Kodinkonehuolto Tauno Korhonen 
Kumpulantie 1 
00520 Helsinki

tel.: +358 9 495903

email: kodinkonehuolto@kkhtaunokorhonen.fi 

www.Kitchenaid.eu
www.Kitchenaid.fi
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