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Mehulingon turvallisuus

tärkeät turvatoiMenpiteet
sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava 
tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet� Laitteen väärinkäyttö voi johtaa 
henkilövahinkoon�

2. Varmista aina ennen moottorin käynnistämistä, että mehulingon 
kansi on suljettu huolellisesti� Älä irrota kantta, kun mehulinko 
on käynnissä�

3. Vältä liikkuvien osien koskettamista�
4. Älä työnnä sormia tai mitään esineitä syöttösuppiloon sen 

ollessa toiminnassa� Jos aukkoon jää ruokaa, työnnä se pois 
toisella hedelmä- tai vihannespalalla tai painimella� Älä paina 
ruoka-aineita laitteeseen käsin� Syötä ruoka-aineet aina 
painimen avulla� Jos tämä ei ole mahdollista, sammuta 
laitteen moottori ja irrota puristin, jotta saat ruuan pois�

5. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien tai myymien 
lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun 
tai henkilövahingon�

6. Varmista, että mehulingon virta on katkaistu ja että 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta aina, kun laite ei ole 
käytössä, ennen kuin asennat tai poistat laitteesta osia 
sekä ennen laitteen puhdistusta� Varmista ennen osien 
purkamista, että moottori on kokonaan pysähtynyt� 

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 
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Mehulingon turvallisuus

7. Älä käytä laitetta ulkotiloissa�
8. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella� 

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön� Laitteen ja johdon 
on oltava lasten ulottumattomissa� Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa�

9. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, 
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai kokemus ja 
tiedot eivät riitä laitteen käyttöön� He saavat käyttää laitetta 
ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön 
valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa 
käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat�

10. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, 
jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut�

11. Älä käytä laitetta, jos kiekko tai pyörivät osat ovat 
vaurioituneet� Palauta laite lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen testattavaksi, korjattavaksi, 
elektronisesti tai mekaanisesti säädettäväksi�

12. Älä upota mehulingon runko-osaa veteen tai muuhun 
nesteeseen sähköiskun vaaran vuoksi�

13. 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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Mehulingon turvallisuus

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

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�Tulipalon vaara

Älä käytä jatkojohtoa.

Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa 
kuoleman tai tulipalon.

VAROITUS

sähkövaatimukset

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 
2002/96/EC 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 kunnanvirastosta, 
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä 
tai liikkeestä, josta tuote ostettiin� 
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osat ja oMinaisuuDet

osat ja lisävarusteet

lingon kulho

kulhon kotelo

kaksiportainen nopeussäädin 
ja virtapainike

Mehulingon kansi

runko-osa (moottori)* 

 puhdistusharja 
(mehusiivilää varten)

Mehusiivilä

kiekko

hedelmälihan 
poistokouru

syöttösuppilo

painin

suuri 
hedelmälihasäiliö

1 000 ml:n 
mehukannu, 

jonka kannessa 
on vaahtolukko

hedelmälihan määrää 
säätelevä kaulus

* Saa puhdistaa vain pyyhkimällä� Katso lisätietoa osiosta "Hoito ja puhdistus"�

tippalukollinen mehuhana

(pohjakuva)



6

Mehulingon kokoaMinen

ennen ensimmäistä käyttökertaa

Mehulingon osien kokoaminen

Mehulinko on pakkauksessaan täysin 
valmiiksi koottuna� Ennen kuin käytät 
mehulinkoa ensimmäisen kerran, irrota 
hedelmälihasäiliö ja pura sitten loput osat 
laitteesta� Hedelmälihasäiliö täytyy vetää ulos 
mehulingosta ennen kuin kannen voi irrottaa� 
Kun laite on purettu, pese kaikki osat ja 
tarvikkeet joko käsin tai astianpesukoneessa� 
Katso lisätietoa kohdasta ”Hoito ja puhdistus”� 

huoM. Tämä tuote on tarkoitettu vain 
kotitalouskäyttöön�

tärkeää: Aseta mehulinko kuivalle ja tasaiselle työpöydälle niin, että kaksiportainen 
nopeussäädin on itseäsi kohti� Kytke mehulinko pistorasiaan vasta, kun laite on täysin koottu�

Irrota hedelmälihasäiliö� Irrota syöttösuppilo 
pyörittämällä sitä vastapäivään�

1 Aseta lingon kulho kotelon sisäpuolelle� 
 
 
 
 

2 Säädä hedelmälihan määrä säätökauluksen 
avulla runsaaksi, keskitasoiseksi tai 
pieneksi valintasi mukaan� Paina 
kauluksessa olevaa painiketta ja pyöritä 
kaulusta, kunnes kuulet sen lukittuvan 
paikalleen haluamasi asetuksen kohdalle� 

Pieni määrä 
hedelmälihaa

Runsas määrä 
hedelmälihaa

Keskitasoinen määrä 
hedelmälihaa
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Mehulingon kokoaMinen

huoM. Mehukannun kannessa on 
vaahtosuojus� Jos haluat mehuun vaahtoa, 
irrota vain kansi ennen kuin kaadat 
mehun lasiin�

6 Liu’uta hedelmälihasäiliö paikalleen 
kannen pitkän osan alle niin, että astia 
lepää tukevasti moottorin runkoa vasten� 

5 Liu’uta painin syöttösuppiloon siten, 
että painimessa oleva ura asettuu 
syöttösuppilon sisäpuolella olevaa 
ulkonemaa vasten�

7 Aseta mehukannu mehuhanan alle� 
Varmista, että mehuhana on käännetty 
ala-asentoon�

pyörivä 
kiinnityspää

3 Aseta kiekko lingon kulhon sisälle, 
pyörivän kiinnityspään päälle� 
Pyöritä kiekkoa, kunnes kauluksen 
sisäpinnalla olevat kielekkeet asettuvat 
kiinnityspään uria vasten ja kiekko 
asettuu helposti paikalleen� 

4 Aseta mehulingon kansi kulhon kotelon 
päälle niin, että kannen pitkä osa asettuu 
hieman hedelmälihan poistokourun 
oikealle puolelle� Pidä kiinni mehulingon 
kannen syöttösuppilosta ja käännä 
kantta myötäpäivään, kunnes se 
lukittuu paikoilleen�
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Mehulingon käyttö

Mehun valmistaminen

Ennen kuin käytät mehulinkoa, varmista, 
että se on koottu oikein ja että hedelmälihan 
määrä on asetettu säätökauluksen avulla 
reseptillesi sopivalle tasolle (katso kohta 
”Mehulingon kokoaminen”)� 

Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan� 

1 Aseta nopeussäädin haluamasi 
asetuksen kohdalle� Katso lisätietoja 
kohdassa ”Hyödyllisiä vihjeitä” 
olevasta nopeudenvalintataulukosta� 
Käynnistä mehulinko painamalla 
POWER-painiketta (  )�

2 Kun moottori on käynnissä, aseta ruoka-
ainekset syöttösuppiloon painimen avulla� 
Ruoka-aineksista puristettu mehu valuu 
mehukannuun, ja hedelmäliha valuu 
hedelmälihasäiliöön�

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.

Pyörivät terät aiheuttavat vaaran.

Syötä aina ruoka-aineet 
painikkeen avulla.

Älä laita sormia aukkoihin.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Laiminlyönti saattaa aiheuttaa 
leikkautumisia ja viiltoja.

VAROITUS
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Mehulingon käyttö

hyöDyllisiä vihjeitä

huoM. Älä anna hedelmälihasäiliön täyttyä liikaa mehun valmistamisen aikana, sillä se voi 
vaikuttaa mehulingon toimintaan� 

Jos haluat tyhjentää hedelmälihasäiliön mehun valmistamisen aikana, katkaise ensin mehulingon 
virta painamalla virtapainiketta� Kun laitteen virta on katkaistu, irrota hedelmälihasäiliö ja 
tyhjennä se� Varmista, että tyhjä hedelmälihasäiliö on asetettu takaisin paikalleen ennen 
kuin kytket mehulinkoon virran ja jatkat mehun valmistamista�

vinkki: Voit estää mehun tippumisen pöytätasolle kääntämällä mehuhanan yläasentoon 
irrottaessasi mehukannun� 

nopeudenvalintataulukko

Ruoka-aines Säätimen asento

Omenat

Aprikoosit (kivi poistettu)

Punajuuret (puhdistettu)

Mustikat

Parsakaali

Ruusukaali (puhdistettu)

Porkkanat

Kukkakaali

Selleri

Kurkku (kuorittu)

Fenkoli

Viinirypäleet 
(ilman siemeniä)

Lehtikaali

Kiivi (kuorittu)

Ruoka-aines Säätimen asento

Mangot 
(kuorittu, kivi poistettu)

Melonit (kuorittu)

Nektariinit (kivi poistettu)

Appelsiinit (kuorittu)  tai 

Persikat (kivi poistettu)

Päärynät (varret poistettu)  koville tai 
 pehmeille

Ananas (kuorittu)

Luumut (kivi poistettu)

Vadelmat

Pinaatti

Mansikat

Tomaatit

Vesimeloni (kuorittu)
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hyöDyllisiä vihjeitä

pikavihjeet

ennen käyttöä:

•	Pese hedelmät ja vihannekset huolellisesti� 
Varmista, että niissä ei ole multaa, lehtiä 
tai varsia� Pieniä lehtiä, kuten mansikoiden 
lehtiä, ei tarvitse poistaa�

•	Älä purista jäisiä hedelmiä tai vihanneksia, 
jotta mehulinko ei vahingoitu� Parhaan 
suorituskyvyn takaamiseksi käytä aina 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia�

•	 Suuret siemenet ja kivet on poistettava 
ennen mehun valmistamista, jotta kiekko 
ei vahingoitu� Tämä koskee esimerkiksi 
nektariineja, persikoita, mangoja, 
aprikooseja, luumuja, kirsikoita jne� 

•	Kuori hedelmät, joissa on kovat tai 
syötäväksi kelpaamattomat kuoret� 
Tällaisia ovat esimerkiksi mangot, 
sitrushedelmät, melonit ja ananakset�

•	 Joitakin vihanneksia, esimerkiksi kurkkuja 
tai keltaisia kesäkurpitsoja, ei välttämättä 
tarvitse kuoria riippuen kuoren pehmeydestä 
ja reseptistä� Vihannesten kuorimatta 
jättäminen vaikuttaa mehun väriin ja makuun�

käytön jälkeen:

•	Mehun valmistamisen jälkeen hedelmälihan 
seassa saattaa olla hedelmien tai vihanneksien 
paloja� Poista ne ennen kuin käytät 
hedelmälihaa ruoanlaitossa�

•	 Voit hyödyntää kerätyn hedelmälihan toisessa 
reseptissä tai kompostoida tai hävittää sen�

puhdistuksen helpottamiseksi:

•	 Puhdista osat käytön yhteydessä, jotta mehu 
ja hedelmäliha eivät kuivu niihin kiinni�

•	Huuhtele irrotettavat osat välittömästi 
kuumalla vedellä jokaisen käyttökerran 
jälkeen hedelmälihan ja mehun poistamiseksi� 
Puhdistusharja saattaa olla tarpeen 
hedelmälihan poistamiseksi siivilästä� 
Anna osien kuivua ilmassa�

hoito ja puhDistus

Mehulingon purkaminen

1 Katkaise mehulingon virta painamalla 
POWER-painiketta (  )� Irrota 
virtajohto pistorasiasta�

2 Irrota hedelmälihasäiliö liu’uttamalla 
sitä poispäin mehulingosta� 
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hoito ja puhDistus

3 Vapauta syöttösuppilon lukitus 
kääntämällä sitä vastapäivään 
ja irrota suppilo mehulingosta� 
 

4 Kannen alapuolelle saattaa olla 
tarttunut hedelmälihaa� Kaavi 
tarttunut hedelmäliha huolellisesti 
hedelmälihasäiliöön käyttämällä 
puhdistusharjan tasaista puolta�

5 Nosta kulho varovasti pois kotelosta, 
kun kiekko on vielä paikallaan�

huoM. Puhdistuksen helpottamiseksi on 
suositeltavaa irrottaa kiekko lingon kulhosta 
keittiöaltaan yläpuolella�

6 Nosta kiekko pois lingon kulhosta� 
 
 
 
 

7 irrota hedelmälihamäärän 
säätökaulus mehusiivilästä 
puhdistamista varten: Vapauta 
lukitus kääntämällä kaulusta� Irrota 
kaulus siivilästä painamalla jousitettua 
painiketta ja vetämällä kaulusta alaspäin�

hoito ja puhDistus
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hoito ja puhDistus

Mehulingon puhdistaminen

2 Upota mehusiivilä kuumaan 
saippuaveteen 10 minuutiksi� 
Pidä siivilää juoksevan veden alla ja 
irrota siihen tarttuneet ruoka-ainekset 
tai ruoantähteet puhdistusharjalla� 

1 Pyyhi moottorin runko ja virtajohto 
pehmeällä, kostealla liinalla� Kuivaa 
huolella� Älä käytä hankaavia 
puhdistusaineita tai -välineitä� 

tärkeää: Älä pese moottorin runkoa tai upota sitä veteen tai muihin nesteisiin, 
jotta mehulinko ei vaurioituisi� Kaikki muut osat voidaan pestä tiskikoneen yläkorissa�

Varmista ennen puhdistusta, että mehulingon virta on katkaistu, että virtajohto on irrotettu 
pistorasiasta ja että mehulinko on purettu oikein� Katso kohta ”Mehulingon purkaminen”�

huoM. Mehusiivilän verkko voi tukkeutua, jos siihen tarttuneen hedelmälihan annetaan 
kuivua� Puhdista välittömästi käytön jälkeen� 

Tarkastele mehusiivilää puhdistuksen jälkeen valoa vasten, jotta näet, ovatko kaikki roskat 
irronneet siivilän rei’istä� Jos roskia on vielä jäljellä, toista vaihe 2�

3 Kiekon sekä kaikki muut osat moottorin runkoa lukuun ottamatta saa pestä lämpimällä 
saippuavedellä tai astianpesukoneen yläosassa�
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hoito ja puhDistus

vianetsintä

Mehulinko ei toimi, vaikka siihen on kytketty virta

Moottori kuulostaa rasittuneelta käytön aikana

kiekkoon on kertynyt hedelmälihan jäämiä

hedelmäliha on liian kosteaa; ruoka-aineksista ei irtoa tarpeeksi mehua

Mehuhana ruiskuttaa mehua

puhdistusvihjeitä

•	Varmista, että mehulinko on koottu oikein 
ja että sen kansi on lukittu paikoilleen�

•	Keskeytä mehun valmistaminen� 
Irrota mehulingon kansi ja puhdista se 
noudattamalla kohdan ”Hoito ja puhdistus” 
ohjeita� Kaavi hedelmäliha pois, kokoa laite 
uudelleen ja jatka mehun valmistamista�

•	 Vähennä mehulingon nopeutta ja paina ruoka-
ainekset hitaammin syöttösuppilon läpi�

•	Mehun valmistuksessa käytettäviä ainesosia 
varten on valittu väärä nopeus� Tämä rasittaa 
moottoria liikaa�

•	 Poista hedelmälihan ja mehun jäämät 
pesemällä kaikki irrotettavat osat kuumassa 
vedessä jokaisen käyttökerran jälkeen� 
Puhdistusharja saattaa olla tarpeen 
hedelmälihan poistamiseksi siivilästä� 
Anna osien kuivua ilmassa�

•	Pese kaikki muoviosat välittömästi käytön 
jälkeen, jotta kirkkaan väriset hedelmät 
ja vihannekset eivät värjää niitä�

•	 Jos ruoka-ainekset ovat värjänneet muoviosia, 
upota osat veden ja 10-prosenttisen 
sitruunamehun liuokseen� Voit puhdistaa 
pinttyneet tahrat myös ei-hankaavalla 
puhdistusaineella� Älä puhdista tahroja 
upottamalla muoviosia tai kiekkoa 
valkaisuaineeseen�

•	Katso kohdassa ”Hyödyllisiä vihjeitä” 
olevasta nopeudenvalintataulukosta, mikä 
nopeus on sopiva käyttämillesi ainesosille�

•	Kun hedelmälihajäämät on poistettu, yritä 
valmistaa mehua vuorotellen sekä kovista 
että pehmeistä hedelmistä ja vihanneksista�

•	Mehusiivilä voi olla tukossa� Pura mehulinko 
ja puhdista siivilä noudattamalla kohdan 
”Hoito ja puhdistus” ohjeita�

•	 Tarkista hedelmälihamäärän säätimen asento� 
Muuta asetusta, jos haluat valmistaa mehusta 
joko sakeampaa tai vähemmän sakeaa�

•	Varmista, että mehukannu on painettu 
tukevasti paikalleen mehulinkoa vasten�



14

takuu ja huolto

kitchenaid-mehulingon takuu

takuuajan pituus: kitchenaid korvaa: kitchenaid ei korvaa:

eurooppa, lähi-itä 
ja afrikka: 
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 mehulingon 
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


