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KUN KÄYTÄT SÄHKÖLAITTEITA, PERUSTURVAOHJEET TULEE OTTAA HUOMIOON, MUKAAN LUKIEN: 

1.     Suojautuaksesi  sähköiskun  vaaralta, älä upota laitteen runko-osaa veteen tai mihinkään muuhun 

nesteeseen. 

2.     Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta käytön aikana. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi lasten 

tai kykenemättömien henkilöiden toimesta ilman valvontaa. 

3.     Irrota laite pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen kuin lisäät tai irrotat osia ja ennen puhdistusta. 

4.     Vältä koskettamasta liikkuvia osia. Pidä kädet, hiukset, vaatteet sekä lastat ja muut keittiövälineet 

kaukana vispilöistä, taikinakoukuista, ja tehosekoittimen pohjan terästä käytön aikana alentaaksesi 

henkilöihin kohdistuvien vammojen ja/tai käsisekoittimeen kohdistuvien vaurioiden vaaraa. 

5.     Älä käytä mitään laitetta jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos laitteessa esiintyy 

toimintahäiriöitä, tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Ota yhteyttä valtuutettuun 

huoltokeskukseen. 

6.     Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja, mukaan lukien 

keittolevyt. 

7.     Älä koskaan   asenna   samanaikaisesti   lisälaitteita,   joilla   on   erilaiset   toiminnot (taikinakoukut ja 

vispilät, jne.) 

8.     Älä käytä tätä laitetta ulkotiloissa tai kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä laite on tarkoitettu vain 

kotitalouskäyttöön. 

9.     Irrota vispilät käsisekoittimesta ennen pesua. 

10.  Älä anna virtajohdon roikkua lasten ulottuvilla. 

11.  Älä käytä mitään laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laitteessa esiintyy  toiminta 

häiriöitä, tai  jos  se  on  millään  tapaa  vahingoittunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun 

huoltokeskukseen tarkastusta, korjauksia tai säätöjä varten. 

12.  Sellaisten lisäosien tai lisälaitteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele tai myy saattaa aiheuttaa 

tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja. 



13.  Älä yritä korjata tai purkaa laitetta. Siinä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa itse. 

14.  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset tai 

henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole käyttöön riittävää kokemusta ja  riittäviä  tietoja,  

paitsi  jos  heidän  turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille ohjausta laitteen käytössä tai 

valvoo käyttöä. 

15.  On tärkeää valvoa, että lapset eivät leiki laitteella. 

16.  Jos virtajohto vioittuu, se on vaihdettava valmistajalta tai sen edustajalta saatavaan erikoisjohtoon tai 

kokoonpanoon. 

17. Tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen avulla tai minkäänlaisen erillisen kauko‐ohjattavan 

laitteiston avulla. 

18.  Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa. 

19.  Tätä laitetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön. 

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 

1.     Ota käsisekoitin varovasti pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaali. 

2.     Puhdista laitteesi eri lisäosat (koukut, vatkaimet) lämpimässä saippuavedessä, huuhtele ja kuivaa 

huolellisesti ennen käyttöä. Runko-osan voi puhdistaa kostealla liinalla.  

LAITTEEN OSAT 

 



1. Moottoriosa 

2. Turbo/sykäys toiminto näppäin maksimi nopeudelle hetkellisesti. 

3. Koukkujen vapautuspainike. 

4. Pois päältä painike, nopeuden säätö ja sauvasekoitin toiminnon kytkin.  

5. Vispiläkoukut 

6. Taikinakoukut 

7. Sauvasekoitinosa 

 

 

KÄYTTÖOHJEET 

1.     Varmista, että nopeuskytkin on asennossa “0” (pois päältä) ja laitetta ei ole liitetty sähköverkkoon. 

2.     Aseta vispilät/taikinakoukut yksi kerrallaan, työntämällä vispilän/taikinakoukun varren pää sekoittimen  

pohjan aukkoihin. Käännä vispilää hieman ja työnnä kunnes se naksahtaa paikalleen. 

3.     Liitä laite sopivaan virtalähteeseen/pistorasiaan. 

4.     Aseta ainekset sekoitustarkoitukseen sopivaan kulhoon, tartu sekoittimen kahvaan, ja aseta vispilät 

sekoitettavan ruoan keskelle. 

5.     Käynnistä sekoitin ja säädä nopeusasetusta 4. MAX näppäimellä saat maksiminopeuden käyttöösi. 

Käytä MAX nopeutta varovasti, jottei ruoka roisku!  

6.     Kun olet lopettanut laitteen käytön, aseta nopeuskytkin asentoon “0” (pois päältä). 

7.     Irrota laite virtalähteestä ja keri johto rullalle. 

8.     Kun painat irrotuspainiketta 3, vedä vispilät/taikinakoukut varovasti irti. Katso ettei nopeussäädin ole 

päällä 1-5, sillä koukut eivät irtoa silloin!  

9.     Puhdista vispilät vedellä.  

Sauvasekoittimen käyttö 

 

 



 

1. Avaa runko-osan pohjasta luukku 9 ja nosta se ylös, jotta saat sauvasekoittimen osan kierrettyä 

myötäpäivään kiinni runko-osaan.  

2. Käynnistä sekoitin ja säädä nopeusasetusta 4. MAX näppäimellä saat maksiminopeuden käyttöösi. 

Käytä MAX nopeutta varovasti, jottei ruoka roisku!  

3. Kun olet lopettanut laitteen käytön, aseta nopeuskytkin asentoon “0” (pois päältä). 

4. Irrota laite virtalähteestä ja keri johto rullalle. 

5. Irrota sauvaosa kiertämällä vastapäivään.  

6. Puhdista sauvaosa vedellä.  

Huomio: 

1.     Älä käytä sekoitinta liian pitkään yhtäjaksoisesti. Moottori saattaa ylikuumentua. Älä käytä 

sähkövatkainta kauemmin kuin 5 minuuttia kerrallaan. Anna sen jälkeen laitteen jäähtyä noin 5 minuuttia. 

Sauvasekoitinta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti kuin 2 minuuttia kerrallaan. 

2.     Älä koskaan pese moottorirunkoa vedessä. 

3.     Varmista, että säätökytkin on käännetty asentoon “0” (pois päältä) ja johto on irrotettu virtalähteestä 

ennen kuin irrotat vispilät rungosta. 

 

 

NOPEUSOPAS 

NOPEUS         KUVAUS 

 

 

1‐2            Kuivien   ainesten   sekoittamiseen   nesteen   kanssa,   vatkattujen munanvalkuaisten ja kerman 

kääntämiseen seoksiksi, liemien ja kastikkeiden sekoittamiseen ja vihannesten soseuttamiseen. 

 

 

3‐4              Kakkusekoitusten, vanukkaiden ja taikinoiden sekoittamiseen. Taikinan tai paksumpien 

kakkusekoitusten sekoittamiseen taikinakoukuilla. Rasvan ja sokerin vaahdottamiseen. 

 

 

5 MAX              Vispikerman, kondensoidun maidon, maitojauheen, munanvalkuaisten tai kokonaisten 

munien vatkaamiseen. Jauhelihan tai paksun taikinan vaivaamiseen. 

 

 

LAITTEEN PUHDISTUS 

1.     Sammuta laite ja irrota johto virtalähteestä ennen puhdistusta. 



2.     Pese vispilät lämpimässä saippuavedessä. Huuhtele hyvin ja kuivaa. Ei suositella konepesua!  

3.     Pyyhi sekoittimen runko kostealla kankaalla. 

 

 

TEKNISET TIEDOT 

Käyttöjännite:    230V~ 50Hz 

Teho: 300 W Max 

 

 

 

TAKUU JA ASIAKASPALVELU 

Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleen myyntiin. Jos laite on kaikesta 

huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle. Laissa säädettyjen 

oikeuksien lisäksi ostajalla on oikeus seuraaviin takuukorvauksiin: 

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Tänä aikana korjaamme tai vaihdamme laitteen maksutta, 

jos siinä on vikoja, joiden voidaan osoittaa johtuvan materiaali‐tai valmistusvirheistä. Mikäli sinulla on 

viallinen tuote, voit palata suoraan paikaan jossa suoritit hankinnan. 

Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista 

muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen. 

Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot jotka johtuvat ohjekirjan 

noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, 

emme ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai 

henkilökohtaisista vammoista jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei 

noudateta. Vauriot lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa. Tämän kaltaisessa 

tapauksessa ole hyvä ja ota yhteyttä palveluyksikköömme. Rikotusta lasista tai muovin kappaleista 

veloitetaan aina. Viat kuluvissa osissa tai osissa jotka ovat alttiita rasitukselle kuten myös puhdistukselle, 

huollolle tai vaihdolle, mainitut osat eivät kuulu takuun piiriin ja tulee maksaa. 

 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN 

Voit auttaa suojelemaan ympäristöä! 

Muista noudattaa paikallisia säännöksiä: vie käytöstä poistetut  sähkölaitteet niitä varten oleviin 

keräyspisteisiin. 

 


