
 

 

 

Käyttöohjeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompakti monitoimikone PC-KM 1063 

  



 

 

Käyttöohjeet 

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.  

Käyttöohjeessa olevat merkit 

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton 

onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden estämiseksi: 

 VAROITUS: 
Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta. 
 

 VAROITUS: 
Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta. 
 

 HUOMAUTUS: 
Merkityt neuvot ja tiedot. 
 

YLEISET HUOMAUTUKSET 
Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää 
myös takuun. Pitäkää tallella myös ostoskuitti ja jos mahdollista myös alkuperäinen pakkaus.  
Jos annatte laitteen käyttöön kolmannelle osapuolelle, tulisi myös antaa mukaan ohjeet. 
 
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön. 
• Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta 
(älä kaada laitteeseen nestettä) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä käsin. Jos laite on 
märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta. 
• Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, sammuttakaa se ja poistakaa johto verkkovirrasta (älä irrota 
pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä). 
• Älä jätä käytössä oleva laitetta ilman vartiota. Katkaise laitteesta virta aina, kun poistut huoneesta. 
Irrota pistoke verkkovirrasta. 
• Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita.  
Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.  
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia. 
• Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta. 
 

 VAROITUS! 
Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. Tukehtumisen vaara! 
 

Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä 

  Varoitus: vaurioitumisen vaaraa! 
• Raastin- ja leikkausterä, perunoiden raastinterä ovat terävia!  Ole niiden käytössä ja 

puhdistuksessa varovainen. Vaurioitumisen vaara. 
• Älä laita kättäsi laitteeseen, koska terät voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen! 
• Älä kaada nesteitä, jotka ovat yli 60 ° C, sekoitusastiaan tai sekoituskannuun! Voi aiheuttaa 

palovamman!  
• Ennen lisäosien ja lisävälineiden vaihtamista varmista, että laite on pois päältä. Ota laite pois 

virtaverkosta.  



 

 

• Ennen kuin laitat laitteen päälle varmista, että kaikki lisävälineet ovat laitettu kunnolla kiinni 
laitteeseen. 

• Älä koskaan työnnä käsiäsi tai mitään muita esineitä kannuun laitteen ollessa käynnissä. 
 

 VAROITUS: Vaurioitumisen vaara! 
• Älä koskaan paina ruokaa syöttösuppiloon sormien avulla. Varo vahingoittamasta käsiäsi ja syötä 

ainekest laitteen mukana toimitetun painimen avulla.  
• Älä korjaa laitetta itse. Ottakaa yhteys valtuutettuun palveluntarjoajaan. Jos laitteen mukana 

oleva johto on vaurioitunut, se on korjattava vastaavalla koulutuksella olevan henkilön puolesta, 
onnettomuuden välttämiseksi.  

• Tätä laiteta eivät voi käyttää lapset. 
• Pidä laite ja sen johdot pois lasten ulottuvilta. 

• Lapset eivät voi leikkiä laitteella. 

• Tämä laite ei ole tarkoitettu käyttöön, lapsille tai henkilöille (myös lapset) joilla on henkisiä tai 

mielenterveyden häiriöitä ja/tai puuttuvat tiedot, miten laitetta käytetään. Laitteen käyttö on 

luvattu vain sinä tapauksessa, jos heitä on koulutettu laitetta käyttämään turvallisesti tai jos sitä 

käytetään valvonnan alla.  

 

 VAROITUS: 
• Älä laita laitetta veteen sen puhdistusta varteen. Laiteen puhdistuksessa toimii ohjeiden mukaan 

kuten on kirjoitettu luvussa ”LAITTEEN PUHDISTUS”. 
• Älä laita sekoitusastiaan kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja, pähkinöitä tai isoja suklaapaloja. 

Tämä voi vahingoittaa veitsen terää!  
• Laite on varustettu turvakytkimellä. Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai jos turvakytkin 

aktivoitu! 
• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. 
• Älä käytä laitetta tyhjänä. 
• Käytä laitetta vain ruuan käsittelyssä. 
• Kytke laite pois päälta kiertokytkimellä. Älä poista kantta tai kannua, kun tehosekoitin on päällä.  
• Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa. Kytke laite pois päältä ja poista virtajohto pistokkeesta.  

Pidä aina molemmin käsin kiinni koneesta! 
 

Käyttötarkoitus 
Tämä laite toimii kuten: 
• yleiskone/sekoituskone, millä saa valmistaa taikinaa, kermaa, vaahdotettuja munavalkuaisia 
• ruan pilkkomiseen 
• tsitruspuristin sitrusmehun puristamiseen 
• soseutukseen, sekoitukseen 
Laitetta voi käyttää vain määritelyllä tavalla.  
Laitetta tulee käyttää ohjeiden mukaisesti. 
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole tarkoitettu teollisen käyttöön. 
Muu käyttö ei ole sallittua koska tämä voi vahingoittaa konetta tai johtaa henkilövahinkoihin. 
Valmistaja ei vastaa asiattomasta tai huolimattomasta käytöstä. 

 
Laitteen osien luettelo 

Katso kuva alkuperäisen ohjeen sivulla 3: 
  



 

 

1. Syöttöpainin 
2. Kansi syöttöaukolla 
3. Kartio taikinasekoitimelle tai 

monitoimiterälle 
4. Kulho 
5. Ohjaustappi 
6. Vetoakseli 
7. Ohjauspaneeli 
8. Moottorikotelo  
9. Vispilä  
10. Suikalointiterä 

11. Ranskalaisten leikkain  
12. Perunoiden raastinterä 
13. Ohut raastin- ja leikkausterä 
14. Paksu raastin- ja leikkausterä 
15. Sitruspuserrin 
16. Seula/ siivilänkori 
17. Tehosekoittimen kannen  korkki 
18. Tehosekoittimen kansi syöttöaukolla 
19. Tehosekoittimen kannu 
 
Kuvasta puuttuu: taikinakaavin

 

Laitteen purkaminen 
 VAROITUS: Vaurioitumisen vaara! 

Toimi varoen, sillä jotkut lisälaitteet ovat erittäin teräviä! 
1. Ota laite pois pakkauksesta. 
2. Poista kaikki pakkausmateriaali kuten suojamuovit, pahvilaatikko ja sen täyte. 
3. Tarkistaa pakkauksen sisältö. Tarkista, että kaikki osat on toimitettu. 

 HUOMAUTUS:  
Laiteessa voi olla pölyä. Puhdista se ohjeiden mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laiteen 
puhdistus”. 
 

Yleiset käyttöohjeet 
Laitteen toiminnallisuus 
• Laite on varustettu turvakytkimellä. Konetta voidaan käyttää toimimalla seuraavasti: 

 Pyöritä kulhoa tai tehosekoittimen kannua myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.  

 Varmista että kansi tai siivilänkori napsahtaa paikoilleen.   
• Valitse nopeuden taso kääntämällä kääntökytkintä. Käännä nopeuden asetus ensin asentoon ”1” 

ja sitten asetukselle ”2” tai enemmän.  
• PULSE = pidä kiertokytkintä tässä asennossa jos käytetään lyhyinä kiihdytyksinä suurimmalla 

nopeudella 
• Asennossa ”0” laite on kytketty pois päältä. 

 VAROITUS: 
• Ennen kun poistat laitteen pistokkeesta, käännä kiertokytkin 0 asentoon. 
• Älä käytä jatkuvasti yli 5 minuutin ajan. Anna laitteen olla käyttämättä vähintään 10 minuuttia, 

jotta laite jäähtyy.  
• Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen. 

 
Sähköliitäntä 
Kytke laite virtalähteeseen, joka soveltuu laitteelle. Katso kohta ”TEKNISET TIEDOT”. 
 

Sekoituskulhon käyttö 
Kulhon ja lisävarusteiden kiinnittäminen 
Katso kuvat 1-5 alkuperäisen ohjeen sivulla 4 ja 5.  

 VAROITUS: 
Leikkuuterät ja raastinlevyt ovat erittäin teräviä: käsittele niitä varoen. 
1. Aseta ohjaustappi moottorin vetoakseliin. 

 



 

 

 HUOMAUTUS: 

Kuvassa 3: Kulhon pohjassa on merkki. Symbolit  ja  löytyvät moottorista . 

2. Kohdista kulhon merkintä kuvaan. Pyöritä kulhoa myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu 
paikoilleen. 

3. Kiinnittäkää haluamanne lisälaite suureen kulhoon käyttöakselin päälle. 
4. Kiinnitä kansi paikalleen. Kiristä se kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa 

kuuluvasti kahvan lukitusmekanismiin. 

Sitruspuristimen käyttö 
Kokoa sekoituskulho edellä kuvatulla tavalla. 
3. Aseta siivilänkori ohjaustapin päälle. Kiristä se kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se 

napsahtaa kuuluvasti kahvan lukitusmekanismiin. 
4. Aseta puserrinkartio  ohjaustapin päälle. 
 
Lisävarusteiden käyttötaulukko 

Tuote / valmisteen 
tyyppi 

Määrä Lisävaruste 

 

Suurin 
käyttöaika 

Raskas taikina (esim. 
hiiva taikina) 

Max. 1,0 kg Taikinansekoitin Asento 1 2 minuuttia 

Taikinan sekoitus 
(keksi tai vohvelin 
taikina) 

Max. 1,5 kg  
(1 litra) 

Taikinansekoitin Asento 1 - 2 2 minuuttia 

Vatkatut 
munavalkuaiset 

Min. 2 valkuaista  
Max. 8 valkuaista 

Taikinansekoitin Asento 3 - MAX 4 minuuttia 

Munakokkeli Min. 2 kananmunaa 
Max. 7 kananmunaa 

Taikinansekoitin Asento 1 - MAX 1 minuuttia 

Vaahtokerma Min. 200 ml  
Max. 800 ml 

Taikinansekoitin Asento 1  
Asento 2 - 3 

2 minuuttia 
4 minuuttia 

Vatkatut 
munavalkuaiset 

Min. 2 valkuaista 
Max. 8 valkuaista 

Vispilä Asento 3 - MAX 4 minuuttia 

Vaahtokerma Min. 200 ml 
Max 800 ml 

Vispilä Asento 3 - MAX 1 minuuttia 
4 minuuttia 

Maitovaahto 
(Rasvapitoisuus 3,5%) 

Min. 100 ml 
Max. 250 ml 

Vispilä Asento 2 - MAX  
Asento 3 - MAX 

30 sekuntia  
2 minuuttia 

Kastikkeet, vanukas, 
pannukakku taikina 

Min. 125 ml 
Max. 750 ml 

Vispilä Asento 1 - 2  
Asento 1 

1 minuutti 
30 sekuntia  

Juomat, coctailit Min. 100 ml 
Max. 750 ml 

Vispilä Asento 1 30 sekuntia 

Pilkotut vihannekset, 
hedelmät ja yrtit.  

Min. 200 g 
Max. 700g 

Suikalointiterä 
 

MAX  30 sekuntia 

Kasvissose Max. 700g Suikalointiterä Asento 2 - 3 1 minuuttia 

Hienonnetut pähkinät Min. 100 g 
Max. 700g 

Suikalointiterä 
 

MAX 1 minuuttia 

Raastettu suklaa  Min. 100 g 
Max. 500g 

Suikalointiterä 
 

MAX 30 sekuntia 

Lihan kuutioiminen Min. 200 g 
Max. 500g 

Suikalointiterä 
 

MAX 30 sekuntia 

Jäämurska Min. 200 g 
Max. 500g 

Suikalointiterä 
 

MAX 20 sekuntia 

Pilkotut vihannekset  Max. 1,2 litraa Viipalointiterä Asento 1 5 minuuttia 



 

 

Raastetut porkkanat, 
retiisi, juusto 

Max. 1,2 litraa Raastinterä Asento 1 5 minuuttia 

Raastetut perunat, 
kova juusto 

Max. 1,2 litraa Perunoiden 
raastinterä 

Asento 1 5 minuuttia 

Leikatut perunat, 
porkkanat 

Max. 1,2 litraa Ranskalaisten  
leikkain  

Asento 1 5 minuuttia 

Sitrushedelmien 
puristaminen 

Max. 1,2 litraa Seula/ 
siivilänkori 

Asento 1 5 minuuttia 

 
Tärkeitä huomautuksia yksittäisille sovelluksille. 

 VAROITUS: 
• Älä laita sekoitusastiaan kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja, pähkinöitä tai isoja suklaapaloja. 

Tämä voi vahingoittaa veitsen terää!  
• Älä ylitä taulukossa annetuja määriä ja toiminta-aikoja. 
• Kiinnittäkää haluamanne lisälaite kulhoon ennen ruoka-aineiden lisäämistä.  
• Jos sekoitat raskasta taikinaa, älä laita kaikkia ainesosia kerrallaan sekoitusastiaan. Aloita 

valmistus lisäämällä ainekset yksi kerrallaan. Lisä neste hitaasti syöttösuppilon kautta koneen 
käydessä.  

• Leikkaa ainekset noin 2cm:n kuutioiksi. 
• Jos ainesosat jää kiinni taikinan sekoittimeen tai kulhon seinään, toimi seuraavasti:  

1. Sammuta laite. Odota kunnes sekoitin pysähtyy.  
2. Poista kulhon kansi. 
3. Poista taikinan ainesosat sekoittimesta tai kolhon seinästä lastalla. 

• Kun vatkaat munanvalkuaisia, varmista että kulho ja vatkain on täysin kuiva ja rasvaton. 
Munanvalkuaisten pitäisi olla huoneenlämpöisiä. 

• Raasta suklaa suikalointiterällä, eikä raastinterällä. Suklaan tulisi olla erittäin kylmä. 
• Kun leikkaat kovaa juustoa tai suklaata, älä anna laitteen toimia liian kauan. Nämä ainesosat 

voivat alkaa sulaa. 
• Käytä syöttösuppiloa ja paininta halutessasi pilkkoo tai raastaa.  Älä paina liian voimakkaasti. 
• Kun käytät sitruspuristinta, on huomioitava seuraava: 

- Puserrinkartio alkaa toimia heti, kun käynnistät laitteen.  
- Käytä vaan pienintä nopeutta. 
- Halkaise sitrushedelmä, josta haluat puristaa mehun, poikittaissuunnassa. Ota 

sitrushedelmän puolikas ja paina sen leikattua puolta kevyesti puserrinkartioon. 
- Keskeytä prosessi ajoittain poistaaksesi massan siivilänkorista. 
- Sammuta laite ennen kuin poistat siivilänkorin ja puserrinkartion.  
- Säilytä mehu jääkaapissa enintään yksi päivä.  
- Älä säilytä mehua metallisäiliössä. Mehun happo syövyttää säiliön metallipintaa. Metalli pilaa 

myös mehun maun.  
 
Lopeta käyttö ja poista kulho  

1. Sammuta laite. Odota kunnes puserrin pysähtyy.  
2. Ota laite pois virtaverkosta. 
3. Irrota kulhon kansi kääntämällä sitä vastapäivään.  
4. Nosta pois siinä olevat varusteet. 
5. Kääntäkää kulhoa vastapäivään irrottaaksenne sen rungosta. Nosta kulho pois varoen 

ohjaustappia.  
6. Poistakaa ruoka kulhosta ja terästä lastan avulla. 
7. Puhdista ohjeiden mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laiteen puhdistus”. 

 
 



 

 

Tehosekoitin 
Tehosekoitimen käyttöohjeet 

 VAROITUS: Tehosekoittimen leikkausterät ovat terävia! 
• Älä koskaan työnnä käsiäsi kannuun käytön aikana. 
• Tehosekoittimen puhdistaminen on vaarallista! Käsittele tehosekoittimen leikkausteriä erittäin 

huolellisesti!  
• Älä kaada sekoituskannuun nesteitä, jotka ovat yli 60 ° C. 

 

 VAROITUS: 
• Älä laita sekoitusastiaan kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja tai pähkinöitä. 
• Sekoituskannussa oleva veitsi ei sovellu ainoastaan jääkuutioiden murskaamiseen. 

 

 HUOMAUTUS: 
• Kun valmistat juomia murskatulla jäällä, lisää jääkuutioita. Jääkuutiot murskataan sekoitamisen 

aikana.  
• Älä käytä tehosekoitinta tyhjänä. 
• Älä ylitä sekoituskannuun merkittyä enimmäismäärää (1750 ml)! 
• Kun käytät helposti vaahtoavia nesteitä (esim. maitoa), täytä kannu enintään 900 ml. 
• Kytke tehosekoitin päälle ainoastaan kun kansi ja syöttötulppa on paikoillaan. Kiinnitä kansi 

paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään. 
• Älä poista kantta käytön aikana! Ennen kannen poistamista odota kunnes kone on pysähtynyt. 
• Jos et ole tyytyväinen sekoitustuloksiin, toimi seuraavasti: 

1. Sammuta laite. 
2. Poista kansi tehosekoittimen kannusta. 
3. Irrota ruoka kannusta ja terästä lastan avulla. Levitä ruoka-aineet tasaisesti lastan avulla. Pidä 

vähintään 2 cm etäisyyttä terästä.  
4. Poista osa sisällöstä. Käsittelee pienempää annosta tai lisää nestettä.  

 
Sekoituskannun käyttö 
Katso kuvat 6 ja 7 alkuperäisen ohjeen sivulla 6. 

 HUOMAUTUS: 

Kuvassa 6: Seoituskannun pohjassa on merkki. Symbolit  ja löytyvät moottorista. 

1. Kohdista kannun merkintä symboliin. 
2. Pyöritä kannua myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikoilleen. 

 
Valmistautuminen 
1. Leikkaa kaikki aineosat pieniksi paloiksi. 
2. Laita ainesosat astiaan. Noudata annettua enimmäismäärää.  
3. Asenna kansi tehosekoittimen kannuun. 
4. Sulje kansi korkilla (17). 
 
Tehosekoittimen käyttö 
Käännä kiertokytkintä myötäpäivään ja valitse nopeuden taso. 
Jos kannu on erittäin täynnä tai neste vaahtoaa, valitse pienempi nopeus. 
 
Ainesosien lisääminen 

1. Sammuta laite! Odota kunnes kone on pysähtynyt.  
2. Lisä ainesosat tai mausteet syöttösuppilon kautta. 
3. Sulje kansi ja syöttösuppilo. 



 

 

4. Jatka toimintoa. 
 

Toiminnan päättäminen 
1. Sammuta laite. Odota kunnes kone pysähtyy.  
2. Ota laite pois virtaverkosta  
3. Kääntäkää kulhoa vastapäivään irrottaaksenne sen rungosta.  
4. Poista kansi ennen juoman kaatamista. 
5. Puhdista ohjeiden mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laiteen puhdistus”. 

 

 VAROITUS:  
Älä säilytä mehua metallisäiliössä! 
 

Laiteen puhdistus 

 VAROITUS: 
• Poista laitteen virtajohto pistokkeesta enne puhdistusta! 
• Älä aseta laitetta veteen sen puhdistusta varteen. Sähköisku- tai palovaara. 
• Raastin- ja leikkausterä, perunoiden rastinterä ovat terävia!  Ole niiden käytössä ja 

puhdistuksessa varovainen. Vaurioitumisen vaara. 
 

 VAROITUS: 
• Älä käytä karheita puhdistuslappuja tai hankaustyynyjä. 
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 
 
Moottorin kotelo 
• Puhdistuksessa voit käyttää vain kosteata pyyhettä ja tarvittaessa mietoa astianpesuainetta. 

Kuivatkaa pehmeällä pyyhkeellä. 
 
Monitoimkoneen osat 

 VAROITUS: Vaurioitumisen vaaraa! 
Jotkut lisäosat ovat erittäin terävia! 
 

 VAROITUS: 
• Lisävälineitä ei voi pestä astianpesukoneessa. Korkea lämpö ja vahvaat puhdistusaineet voivat 

värjätä tai muuttaa osan muotoa.  
• Vispilää ei saa puhdista kulhossa kuumalla vedellä tai juoksevan veden alla. Jos vesi tunkeutuu 

vispilän sisään, niin sitä ei pysty poistamaan.  
• Voit puhdistaa kaikki muut osat, jotka ovat joutuneet kosketuksiin ruuan kanssa kuumalla 

vedellä. 
• Huuhtele ne puhtaalla juoksevalla vedellä ja kuivaa ne pehmeällä pyyhkeellä täysin kuiviksi. 
• Kääntäkää vatkausvispilää avataksenne sen lukituksen ja liu'uttakaa vispilät irti varren 

suojuksesta. Puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen asenna vispilät takaisin paikalleen.  
 

Tehosekoitimen osat 
Esipuhdistus 
Täytä puolet kannusta vedellä ja käynnistä noin 10 sekunniksi. Kaada neste pois.  
Yleispuhdistus 
• Poista kannu perusteellista puhdistusta varten.  

 

 VAROITUS: Vaurioitumisen vaaraa! 
Terät ovat erittäin terävia! 



 

 

• Puhdista kannu ja kansi lämpimällä vedellä. Huuhtele ne puhtaalla juoksevalla vedellä ja kuivaa 
pehmeällä pyyhkeellä täysin kuiviksi. 

 

VARASTOINTI 
• Puhdista laite ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki lisäosat ovat täysin kuivuneet. 
• Jos et halua käyttää konetta jonkin aika, laitetta voi säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa. 
• Pidä aina laite pois lasten ulottuvilta, hyvin ventiloidussa ja kuivassa paikassa 
 

Vianetsintä 
 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 

Laite ei toimi Laiteessa ei ole virtaa  Tarkista pistorasian toimivuus 
toisella laitteella 

 Tarkista että kone on kytketty 
asianmukaiseen pistorasiaan 

 Varmista, ettei virtakehän sulake 
ole palanut tai suojakytkin 
katkaissut virran 

Sinun laitteessa on turvallisuus 
kytkimet, jotka estävät laitteen 
käynnistyksen vahingossa. 

Tarkista oikeat asennot:  
- Sekoituskulho 
- Sekoituskulhon kansi 
- Siivilänkori 
- Tehosekoittimen kannu 

Laite on viallinen Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 

Melutaso 
Melupäästöarvo mitattiin käyttäjän korvalla (LpA) noudattaen DIN EN ISO 3744 -standardia. 
Tämän laitteen ilmoitettu melupäästöarvo on 82-90 dB (A), mikä tarkoittaa A-painotettua 
äänitehotasoa. 
 

Tekniset tiedot 
Tuotemerkki ................................................................................................................ PC-KM 1063 
Virtajännite: .................................................................................................. 220-240 V~, 50/60 Hz 
Teho: .................................................................................................................................... 1000 W 
Max teho: ............................................................................................................................ 1200 W 
Suojausluokka ................................................................................................................................ II 
Nettopaino ...................................................................................................................noin 2,60 kg 
 
Valmistaja pidättää oikeuden ohjekirjan tekstin tai laitteen teknisten ominaisuuksien muunteluun. 

Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset. 
 
 
 
 



 

 

  

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN 
HÄVITTÄMINEN 

 
Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden 
mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. 
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja 
terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi 
käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.  


