
 

 

 
 

 
 

        SAUVASEKOITINSETTI 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

KÄYTTÖOHJE 

 

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje, sillä saatat tarvita sitä myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mallin numero:             912468/LK-1817/J-1049-5  

Käyttöjännite:              AC 220–240 V 

Verkkovirran taajuus:        50 Hz 

Nimellisteho:               200 W 

 

 

 

                                   

A. Normaalin nopeuden kytkin (painike 1) 

B. Suuremman nopeuden kytkin (painike 2) 

C. Moottoriosa 

D. Sauvasekoitinosa 

E. Leikkurin kiinnitysosa 

F. Leikkurin teräosa 

G. Leikkurin kulho 

H. Sekoituskulho 

 

 

 

 

 

 

 

Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen eikä sitä saa huuhdella vesihanan alla . Puhdista 

moottoriosa kostealla puhdistusliinalla. 

 

Käyttöä koskevia varoituksia 

 Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, tarkista, että sähköverkon jännite vastaa laitteeseen 

merkittyä jännitettä. 

 Älä käytä laitetta, jos sähköjohto, pistoke tai jokin muu laitteen osa on vaurioitunut. 

 Vaaratilanteiden välttämiseksi vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huolto tai valtuutettu korjaaja 

saa vaihtaa vaurioituneen sähköjohdon. 

 Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

 Lasten ei saa antaa käyttää laitetta. Sekä laitetta että sen johtoa on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. 

 Lasten ei saa antaa puhdistaa tai kunnossapitää laitetta. Lasten ei saa myöskään antaa leikkiä laitteella.  

Tekniset tiedot 

Laitteen osat 

Tärkeää 

 



 

 

 Henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä toimintarajoitteita tai joilla on puutteellinen kokemus tai tiedot 

tämänkaltaisten laitteiden käytöstä, saavat käyttää laitetta vain, jos käyttöä valvotaan tai laitteen 

turvallista käyttöä ja mahdollisia vaaratilanteita koskevaa opastusta on annettu riittävästi. 

 Terät ovat erittäin terävät, minkä vuoksi niihin ei saa koskea, kun laite on kytketty sähköverkkoon. 

 Jos terät juuttuvat kiinni ja lakkaavat pyörimästä laitetta käytettäessä, sammuta laite ja irrota pistoke 

sähköverkosta, ennen kuin poistat teriin takertuneet ruoka-aineet. 

 

Tärkeää! 

 Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin vaihdat laitteen osia tai kosket laitteen 

liikkuviin osiin. 

 Noudata varovaisuutta, kun käsittelet teräviä leikkuuteriä, tyhjennät laitteen kulhoa tai puhdistat laitetta. 

 Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 

 Älä ylikuormita laitetta täyttämällä kulhoja liian täyteen tai käyttämällä laitetta yhtäjaksoisesti yli 30 

sekuntia kerralla. 

 

 

 Ennen kuin otat laitteen käyttöön, puhdista hyvin kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa. 

 Anna kuumien ruoka-aineiden jäähtyä ennen kuin käsittelet niitä laitteella (sallittu enimmäislämpötila 

on 60 °C).  

 Pilko suuret palat pienemmiksi (noin 2 cm:n kokoisiksi) ennen käsittelyä. 

 Kokoa laite huolellisesti ja asianmukaisesti ennen kuin kytket sen sähköverkkoon. 

 

 

Sauvasekoitin 

Sauvasekoittimen käyttökohteet: 

- nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen, keittojen, juomasekoitusten tai 

pirtelöiden ja smoothieiden, sekoittaminen. 

- pehmeiden ruoka-aineiden, kuten vauvanruoaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden, soseuttaminen. 

Tee näin: 

1. Napsauta sauvasekoitinosa kiinni moottoriosaan. 

2. Upota sauvasekoitinosan kuppimainen teräosa kokonaan sekoitettavien ruoka-aineiden joukkoon. 

3. Käynnistä laite painamalla painiketta 1 tai 2. 

4. Soseuta ainekset liikuttamalla laitetta ylös ja alas sekä pyörivin liikkein. 

 

Leikkuri 

Leikkurilla voi silputa ja hienontaa esimerkiksi pähkinöitä, lihaa, sipuleita, kovia juustoja, keitettyjä 

kananmunia, valkosipulia, yrttejä ja kuivia leivonnaisia. 

Huomaa, että terät ovat erittäin terävät, joten niitä tulee käsitellä varovaisesti. Ole erityisen huolellinen, kun 

Ennen laitteen käyttöä 

Laitteen käyttö 



 

 

irrotat leikkuriosaa kulhosta, tyhjennät leikkurin kulhoa tai puhdistat leikkurin osia. 

Tee näin: 

1. Aseta leikkurin teräosa leikkurin kulhoon. 

2. Pane pilkottavat ainekset kulhoon. 

3. Kiinnitä leikkurin kiinnitysosa kulhoon. 

4. Kiinnitä moottoriosa kiinnitysosaan. 

5. Käynnistä laite painamalla painiketta 1 tai 2. 

Jos ruoka-aineet tarttuvat kulhon sisäpintaan, irrota ne lastan avulla tai lisäämällä nestettä. Anna laitteen 

jäähtyä aina lihan käsittelemisen jälkeen. 

 

 

Laite ja sen osat on helpointa puhdistaa heti käytön jälkeen. Tee näin: 

1. Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista. 

2. Älä upota moottoriosaa veteen, vaan pyyhi se kostealla puhdistusliinalla. 

3. Irrota käytön jälkeen kaikki osat ja pese ne (moottoriosaa lukuun ottamatta) astianpesukoneessa 

tai käsin lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. 

4. Kuivata osat ja säilytä niitä asianmukaisesti seuraavaa käyttökertaa varten. 

 

 

Oheisella merkillä merkittyjä esineitä ei saa hävittää sekajätteen mukana. Noudata paikallisia 

jätehuolto- ja kierrätysohjeita. 

 

 

Hoito ja puhdistus 

Kierrätys 


