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Ülevaade seadme detailidest 

 

 
Ülevaade seadmest / Pakendi sisu 
1. Täiteava kork 
2. Täiteavaga segamisnõu kaas 
3. Segamisnõu kaaluga 
4. Nugade moodul 
5. Ajamivõll 
6. Turvalüliti 
7. Silikoonkattekiht 
8. Mootoriga alus 
9. SPEED nupp (kiiruse suurendamine) 
10. SPEED nupp (kiiruse suurendamine) 
11. PULSE nupp (Impulsi kasutamine) 
12. Sisse / Välja nupp (ON/OFF) 
13. Start / Stop nupp (START/STOP 
programm) 

14. CLEAN nupp (puhastamine) 
15. CHOP nupp (purustamine) 
16. SHAKES nupp (Segatud joogid) 
17. ICE CRUSH nupp (jää purustamine) 
18. SMOOTHIE nupp (Smuuti) 
19. TIME nupp (aja vähendamine) 
20. TIME nupp (aja pikendamine) 
21. Kiiruse kuva 
22. Nugade töö kuva 
23. Kestvuse kuva 
Puudub pildilt: 
Professionaalne press 
Pistikupesa seadme tagapaneelil 
Külmseadme pistik 

  



Kasutusjuhend 
Täname, et olete valinud selle toote. 
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist. 

Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. 
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida 
õnnetusi ja seadme kahjustamist: 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab 
võimalikule vigastuse ohule. 
 

 ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude 
esemete kahjustamisele. 
 

 MÄRKUS:  Markeeritud nõuanded ja info. 
 

Üldised märkused 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne 
seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend 
alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. 
Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate 

seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka 
juhend. 
• Seade on mõeldud ainult koduseks 

kasutamiseks. See seade ei sobi 
kasutamiseks ärilisel eesmärgil. 

• Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke 
seade eemal kuumuseallikatest, otsesest 
päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake 
peale vedelikke) ja teravatest esemetest. 
Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui 
seade on saanud niiskust või märjaks, 
eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt 
kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. 
Kahjustatud seadet ei tohi kasutada. 

• Kasutage ainult originaalvaruosi. 
• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal 

pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 

 HOIATUS: 
Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. 
Lämbumisoht! 

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks 
 HOIATUS: 

• Sisselõikamise oht! Mikseri noad on teravad! 
• Enne lisade või töötamisel liikuvate osade vahetamist tuleb seade 

välja lülitada ja eemaldada kontaktist. 
• Ärge puutuge liikuvaid osasid. 
• Enne seadme sisselülitamist kontrollige alati, et tarvikud oleksid 

tihedalt ja kindlalt paigaldatud. 
• Kasutage alati kaasasolevat surumisvahendit. Ärge toppige sõrmi 

ega söögiriistu täiteavasse! 
 

 HOIATUS: 
• ETTEVAATUST: Enne mikserkannu eemaldamist aluselt veenduge, 

et seade on välja lülitatud. 
• Eemaldage pistik alati kontaktist kui jätate seadme järelvalveta 

ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist. 
• Ärge transportige mikserit paigaldatud segamisnõuga! 
• Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud 

teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see 



teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada 
samasuguse vastu, et vältida õnnetust. 

• Lapsed ei tohi seadet kasutada. 
• Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatusest eemal. 
• Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. 
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete 

või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või 
kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud 
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud masinat ohutult kasutama. 

• Seadet ei tohi kasta puhastamiseks vette. Järgige juhiseid, mis on 
kirjas peatükis „Puhastamine“. 

• Ärge kasutage seadet kui segamisnõu on tühi. 
• Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 5 min. Seejärel laske 

seadmel 5 - 10 min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate. 
• Seadet võib kasutada vaid järelevalve all. 
• Ärge ehitage turvalüliteid ümber. 
• Ärge eemaldage kaant töötamise ajal! 
• Ärge toppige sõrmi ega söögiriistu täiteavasse. 
• Ärge pange kunagi seadme töötamise ajal nõusse lusikaid ega 

kaabitsaid. 
 

Kasutusotstarve 
Seda seadet kasutatakse 
• Vedelike segamiseks 
• Kõvade toiduainete hakkimiseks 
• Jää purustamiseks 
Kõvasid toiduaineid, nagu pähklid või šokolaad 
töödelge koos vedelikuga. Seade on mõeldud 
kasutamiseks kodustes tingimustes ning 
muudes sarnastes kohtades. 
Seadet tohib kasutada ainult juhendis 
kirjeldatud viisil. Seade ei ole mõeldud 
kommertseesmärkidel kasutamiseks. 
Igasugune muu tegevus, mida ei ole juhendis 
nimetatud võib kahjustada seadet ja vigastada 
inimesi. 
Tootja ei vastuta kahjustuste eest mis on 
tekkinud seadme mittesihipärasest 
kasutamisest. 

Pakendi eemaldamine 
1. Eemaldage seade pakendist. 
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt 

kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja 
papp. 

3. Seadme ekraanil on kaitsekile. Võite selle 
lihtsalt eemaldada. 

4. Kontrollige seadme kompleksust. 
5. Ärge kasutage kahjustatud seadet. 

Tagastage seade müüjale viivitamatult. 

 MÄRKUS:  
Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. 
Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud 
peatükis „Puhastamine“. 

 

 

 



Paigaldamine 
Segamisnõu 
Pange segamisnõu mootori korpusele käepide 
paremal. 
Kaas 

 MÄRKUS:  Segamisnõu käepidemel on 
turvalüliti. Kontrollige kaane õiget asetust. 
(Vaadake ka joonist) 

1. Suruge kaas segamisnõule. See peab 
olema tihedalt segamisnõul. 

2. Sisestage kork kaane täiteavasse. 
Kinnitage kaas, keerates seda 
päripäeva. 

Märkused kasutamiseks 
 HOIATUS: Kehavigastuse oht! 

Kasutage alati kaasasolevat surumisvahendit. 
Ärge toppige sõrmi ega söögiriistu täiteavasse! 
 

 ETTEVAATUST: 
Ärge täitke üle 50 °C vedelikuga. 
• Pange seade kindlale ja tasasele pinnale. 

Veenduge, et see ei kukuks ümber. 
• Lülitage seade sisse alles siis, kui 

segamisnõu on kaanega suletud. Kaane 
täiteava peab olema samuti suletud. 

• Ärge täitke segamisnõud üle! Nõu 
maksimaalne maht on 2 liitrit. Kasutage 
kannul olevat mõõteskaalat. 

• Vaht vajab suuremat mahtu.. Vahutavate 
vedelike puhul vähendage vedeliku 
mahtu. 

• Jääd purustades või suurt kogust 
töödeldes hoidke üks käsi kaanel. 

• Enne töötlemist lõigake toidutükid 
väiksemaks. 

 MÄRKUS:  
Kui mikser hoolimata tükeldatud tükkidest, ei 
käivitu, vajutage korraks PULSE nuppu. 
• Ärge eemaldage segamisnõud seadme 

töötamise ajal. 
Katkestage töö START / STOP või ON / OFF 
ning oodake kuni terad on täielikult peatunud. 
Seejärel eemaldage mikserkann. 
 

Kaitseomadused 
Seade on varustatud ohutuslülitiga. Seadet 
saab kasutada ainult järgmistel tingimustel: 
• Segamisnõu on kinnitatud ühtlaselt 

alusele ja • kaas istub tihedalt segamisnõu 
käepidemel. 

 

Elektriühendus 
• • Sisestage külmseadme pistik 

seinakontakti. 
• Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, 

kas teie vooluvõrgu pinge vastab seadme 
pingega. Vastava info leiate infoplaadilt. 

• Ühendage toitejuhe korralikult 
maandatud pistikupesasse. Ekraan ja 
nupud helendavad lühidalt ning kuulete 
signaali. ON /OFF nupp 

Ooterežiim (ainult paigaldatud 
segamisnõuga) 
• Seade lülitub automaatselt ooterežiimile 

kui ühtegi nuppu umbes 3 minuti jooksul 
ei vajutata. Ekraan kustub. ON /OFF nupp 
vilgub 

• Seadme varasemaks ooterežiimile 
lülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu. 

 MÄRKUS:  
• Seade lülitub välja kui eemaldate kaane. 
• Seade lülitub automaatselt ooterežiimile 

kui kaane uuesti segamisnõule panete. 

Kasutamine lühikese intervalliga 
Seade sobib lühikese intervalliga kasutamiseks 
max. 5 minutit. Seejärel laske seadmel 5 - 10 
min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate. 

 MÄRKUS:  
Korpus võib kasutamise ajal kuumaks minna. 

Nupud ja juhtpaneel 
 MÄRKUS:  

Kui valikunupp hakkab vilkuma. 

ON / OFF nupp 
ON / OFF nupp lülitab seadme sisse- ja välja. 
Programm seiskub kui vajutate ON / OFF 
nuppu mikserkannu töötamise ajal. Kõik 
sätted lähtestatakse. 

START / STOP nupp 
Käivitage ja peatage programm START / STOP 
nuppu vajutades. 

SPEED /SPEED nupud  
Kasutades SPEED / SPEED nuppe saate kiirust 
suurendada või vähendada vahemikus 1-8. 
Kiiruse seadistus ja eelseadistatud aega kuni 3 
minutit näidatakse ekraanil. 

TIME /TIME nupud 
Kasutades TIME / TIME nuppe saate tööaega 
suurendada või vähendada 10-sekundilise 



sammuga. Maksimaalne seadistus on 5 min. 
Ekraanil näidatakse kestvust. 

PULSE nupp (impulss) 
Kui vajutate ja hoiate PULSE nuppu hakkab 
mootor tööle suurimal kiirusel. Teie mugavuse 
huvides töötab mahaloendus 3 minutit. Seade 
peatub kui nupu vabastate. Aja loendus 
katkeb. 

Automaatsed funktsioonid 

 MÄRKUS:  
Kõikide automaatfunktsioonide kiirused ja 
kestvused on eelseadistatud. 
Töö ajal näidatakse neid ekraanil. 

ICE CRUSH nupp (jää purustamine) 
Segamisnõus olevad noad sobivad ka jää 
purustamiseks. Selleks vajutage ICE CRUSH 
nuppu. Pange jääkuubikuid ainult 1 L märgini! 

 MÄRKUS:  
Teil on võimalik protsessi kiirendada... 
• pannes segamisnõusse vett. 
• lisades jääkuubikuid nugade pöörlemise 

ajal läbi täiteava. 

SMOOTHIE nupp (Smuuti) 
Vajutage SMOOTHIE nuppu. SMOOTHIE nupp 
sobib eriti õrnaks segamiseks. Programm 
kontrollib kiirust. 

SHAKES nupp (Segatud joogid) 
See programm on eriti sobiv kokteilide 
valmistamiseks. 

CHOP nupp (purustamine) 
Vajutage toidu purustamiseks CHOP nuppu. 

CLEAN nupp (puhastamine) 
Vajutage CLEAN nuppu seadme 
eelpuhastamiseks. 
 

Kasutamine 

Ettevalmistus 
1. Asetage kann mootorile. 
2. Nüüd pange segatavad koostisained 

segamisnõusse. 
3. Asetage kaas peale. 
4. Sulgege täiteava korgiga. 

Kasutamine 
1. Vajutage ON / OFF nuppu seadme 

sisselülitamiseks. 

2. Seadme käivitamiseks on teil kaks 
võimalust: 

• Käsitsi seadmine: Valides SPEED / SPEED 
ja TIME / TIME võite määrata soovitud 
kiiruse ja töötamise aja. 

 MÄRKUS:  
Nupud TIME / TIME võib seadistada alles peale 
kiiruse seadistamist. 
• Automaatsed funktsioonid: Valige üks 

automaatfunktsioon vajutades vastavat 
nuppu. 

3. Programmi käivitamiseks vajutage START / 
STOP nuppu. 

Koostisainete lisamine  
Toiduaineid või maitseaineid saate lisada läbi 
täiteava. 
• Peatage programm START / STOP nuppu 

vajutades. 
• Vajaduse korral saate lisada koostisaineid 

läbi täiteava. 
• Enne programmi taaskäivitamist sulgege 

ava. 
• Vajutage START / STOP nuppu. Programm 

jätkab eelnevalt määratud seadistuse. 

 MÄRKUS:  
Peatage programm ainult START / STOP nuppu 
vajutades. Vajutades ON / OFF kustuvad kõik 
eelnevad seadistused. 

Töö peatamine 

 MÄRKUS:  
Kui lasete programmil töötada lõpuni, kuulete 
5 helisignaali. 
1. Programmist väljumiseks vajutage ON/OFF 

nuppu. 
2. Oodake, kuni terad on täielikult peatunud. 
3. Eemaldage pistik kontaktist. 
4. Eemaldage mikserkann. Eemaldage see 

ülespoole tõmmates. 
5. Eemaldage enne valamist kaas. 

 OLULINE MÄRKUS: 
Tsitrusviljad sisaldavad hapet, seega ärge 
pange neid kunagi metallnõusse. 

Retseptid 
Retsepte leiate kaasasolevast 
retseptiraamatust. Võite retsepte leida ka 
internetist. 

 



Puhastamine 

 HOIATUS: 
• Enne seadme puhastamist võtke alati juhe vooluvõrgust! 
• Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib 

see põhjustada elektrilöögi või tulekahju. 
• Nugade moodulil olevad terad on väga teravad. Kehavigastuse oht! 
 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega 

abrasiivseid vahendeid. 
• Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid 

vahendeid. 
• Osad ei ole pestavad nõudepesumasinas! 
 

 MÄRKUS:  Esialgne puhastamine  
Täitke segamisnõu poolenisti veega. Vajutage 
CLEAN nuppu. 
Põhjalikuks puhastamiseks eemaldage 
segamisnõu. 

Segamisnõu, kaas, kork, press ja silikoonääris 
Puhastage need osad kausis sooja veega. 
Seejärel kuivatage kõik osad enne 
kokkupanemist. 

 MÄRKUS:  
Ärge kasutage seadet ilma silikoonääriseta! 

Korpus 
Väljapoolt puhastamiseks kasutage ainult 
mõõdukalt niisket lappi. 

Säilitamine 
• Puhastage seade nagu kirjeldatud. Laske 

lisadel täielikult kuivada. 
• Soovitame hoida seadet originaalpakendis 

kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel. 
• Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas 

kohas laste käeulatusest eemal. 

Veatuvastus 
Viga Võimalik põhjus Lahendus 

Seade ei 
tööta. 

Seade ei ole vooluvõrgus.  Kontrollige kontakti teise seadmega.  

Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.  

Kontrollige kaitset. 

Teie seadmel on turvalüliti. See takistab 
seadme juhuslikku käivitumist. 

Kontrollige segamisnõu ja kaane õiget 
asetust. 

Seade 
katkestab 
töö. 

Seade on varustatud ohutuslülitiga. See 
blokeerib mootori ülekoormuse korral. 

Lahutage pistik kontaktist. 

Laske seadmel jahtuda vähemalt 15 
minutit enne uuesti sisselülitamist. 

Vähendage nõus olevat kogust. 

Tehnilised andmed 
Mudel ..................................................  PC-UM 1127 
Toide:  ................................ 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 
Võimsus ........................................................ 2000 W 
Kaitseklass: ................................................................  
Maht  ........................................................ max. 2,0 L 
Netokaal: ....................................................  u. 5,6 kg 
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi 
ja väliseid omadusi. 
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu 
näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala 
pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab 
kehtivatele ohutusnõuetele. 

Utiliseerimine 
“Prügikasti" sümboli tähendus 
Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi 
seadmeid olmeprahi hulka.  Elektrilised 
seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse 
kogumispunkti. Sellega aitate vältida 

võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega 
soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete 
taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete 
utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt. 


