
 
 

 

 

Minilõikur 
  



Olulised ohutusjuhised  

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.  

▪ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või 

vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav 

isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust 

kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.  

▪ Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste 

käeulatusest kaugemal.  

▪ Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil 

oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.  

▪ See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja seda 

kasutatakse toiduainete, näiteks liha, puuviljade, köögiviljade, 

kõvade või poolkõvade juustude, maitsetaimede, eemaldatud 

kestaga pähklite purustamiseks jne. Ärge kasutage seadet liiga 

kõvade toiduainete, nt kohvi- ja kakaoubade, jääkuubikute, 

muskaatpähkli vms. purustamiseks.  

▪ Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues ning selleks 

mitte ettenähtud otstarbel.  

Hoiatus:  

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.  

▪ Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele, elektri- või gaasipliidile 

ega muude kütteseadmete lähedale. Asetage seade alati kindlale, 

kuivale ja stabiilsele pinnale.  

▪ Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud 

originaaltarvikutega.  

▪ Enne seadme kasutamist veenduge, et see oleks korralikult kokku 

pandud.  

▪ Kuumi toiduaineid käsitsedes olge eriti tähelepanelik . Kuum aur või 

pritsmed võivad kõrvetada. Laske kuumal toidul jahtuda vähemalt 45 

°C-ni enne seadmesse panemist. Seadme tööaeg on 30 sekundit. Enne 

uuesti sisselülitamist laske seadmel vähemalt 2 min jahtuda.  

▪ Terasid käsitsedes olge väga ettevaatlik, eriti neid anumast välja 

võttes, anumat tühjendades ning puhastades, et vältida enda 

vigastamist teradega.  



▪ Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib 

lühendada seadme kasutusiga.  

▪ Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui te 

seda ei kasuta, kui jätate selle järelevalveta ja enne kokkupanemist 

või lahtivõtmist, samuti enne puhastamist või liigutamist. 

▪ Kontrollige, et mootor oleks välja lülitatud, toitest lahutatud ning 

pöörlevad osad peatunud anna kui anuma eemaldate.  

▪ Ärge kastke mootorit ega selle juhet vette ega muudesse 

vedelikesse ning ärge peske neid osasid voolava veega.  

▪ Veenduge, et toitejuhtme pistik ei satuks vette. Ärge asetage 

raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks 

üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.  

▪ Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See 

võib juhet või pistikupesa kahjustada. Eemaldage pistik 

seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..  

▪ Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet 

omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida 

õnnetust. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine 

on keelatud.  

▪ Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult või on märke 

kahjustustest.  

▪ Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade 

teket. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas 

teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi 

mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega. 

  



Minilõikur  

Kasutusjuhend  

▪ Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama 

tüüpi seadet kasutanud.  Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke 

juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.  

▪ Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja 

garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade 

ainult originaalpakendisse.  

 

SEADME KIRJELDUS  

 

 
A1  Pulssnupp mootori sisse- ja 

väljalülitamiseks  

A2  Mootor  

A3  Kausi kaas  

A4  Terade komplekt  

A5  1 L klaasnõu  

A6  Kummist libisemiskindel rõngas  

A7 Kaane hoidik. 

 



ENNE ESIMEST KASUTAMIST  

1. Võtke seade ja selle tarvikud pakendist 

välja.  

2. Peske hoolikalt kaas A3, terade 

komplekt A4 ja kauss A5 sooja vee ja 

neutraalse nõudepesuvahendiga. 

Seejärel loputage puhta veega ning 

laske loomuliult kuivada või kuivatage 

hoolikalt lapiga. Klaasnõud A5 võib 

pesta nõudepesumasinas. Teised osad 

ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks  

Tähelepanu:  

Olge terasid A4 puhastades väga 

ettevaatlik, et ennast teravate 

servadega ei vigastaks.  

SEADME KOKKUPANEK JA 

LAHTIVÕTMINE  

1. Enne seadme kokkupanemist või 

lahtivõtmist kontrollige, et mootor A2 

oleks välja lülitatud, toitest lahutatud 

ning pöörlevad osad peatunud.  

2. Pange kauss A5 libisemiskindlale 

rõngale A6 ja asetage see kuivale, 

tasasele ja stabiilsele pinnale.  

3. Seadke terade komplekt A4 keskmisele 

võllile kausi A5 põhjas ning katke nõu 

A5 kaanega A3. Suruge kaas A3 piki 

perimeetrit alla, nii et see oleks tihedalt 

kausi A5 serval.  

4. Pange mootor A2 kaanele A3 ja 

kontrollige , kas see liigub korralikult. 

Nüüd seade on õigesti kokku pandud.  

5. Lahtivõtmine toimub vastupidises 

järjestuses. 

SEADME KASUTAMINE  

1. Pange seade kokku vastavalt juhendi 

peatükile “Seadme kokkupanek ja 

lahtivõtt”. Pange toit nõusse A5 peale 

terade mooduli A4 paigaldamist. Täitke 

nõu A5 maksimaalselt ¾ mahust. 

2. Ühendage toitejuhe kontakti ja 

vajutage pulss nuppu A1 seadme 

käivitamiseks. Hoidke nuppu A1 all 

mõni sekund ning seejärel vabastage. 

Niipea kui nupp A1 vabastatakse, 

purustaja peatub. Kui toit ei ole 

piisavalt purustatud, käivitage 

purustaja veel korra lühikeseks ajaks. 

Lühikesed impulsid piiravad toidu 

liigset peenestamist. 

Tähelepanu:  

Seadme pidev tööaeg on 30 

sekundit. Seejärel laske seadmel 

vähemalt 2 min jahtuda.  

3. Kui koostisained kleepuvad kausi A5 

seinte külge, lülitage seade välja ning 

eemaldage pistik seinakontaktist. 

Veenduge, et terade moodul A4 on 

täielikult peatunud. Võtke mootor A2 ja 

kaas A3 ära. Puhastage kausi A5 sisemus 

kaabitsaga. Pange purustaja kokku, 

ühendage pistik kontakti ja jätkake toidu 

töötlemist.  

4. Kui olete kasutamise lõpetanud, 

eemaldage pistik vooluvõrgust. 

Veenduge, et terade moodul A4 on 

täielikult peatunud. Võtke mootor A2 ja 

kaas A3 ära. Esmalt võtke terade moodul 

A4 ettevaatlikult kausilt A5 ja seejärel 

tühjendage nõu.  

5. Puhastage kõik kasutatud osad vastavalt 

juhistele, nagu on kirjeldatud peatükis 

„Puhastamine ja hooldus“. 

KIIRJUHEND TOIDUAINETE 

TÖÖTLEMISEKS  

▪ Lõigake toiduained väikesteks u 2 x 2 

cm kuubikuteks ja töödelge 

purustajaga? Köögiviljade puhul, nagu 

sibul, piisab neljaks lõikamisest. 

Koostis  Max 

kogus  

Töötlemis-

aeg  

Liha  300 g  30 s  

Puu- ja köögiviljad  200 g  15 s  

Kõvad ja poolkõvad 

juustud  

150 g  10 s  

Kooritud pähklid  100 g  15 s  



Ürdid  50 g  10 s  

Märkus:  

Ülalnimetatud töötlemisajad on 

ainult soovituslikud. Tegelik töötlemisaeg 

sõltub toiduainete suurusest, kogusest ja 

soovitud konsistentsist.  

PUHASTAMINE JA HOOLDUS  

▪ Enne puhastamist kontrollige, et 

mootor oleks välja lülitatud, toitest 

lahutatud ning pöörlevad osad 

peatunud.  

▪ Võtke seade osadeks. Peske hoolikalt 

kaas A3, terade komplekt A4 ja kauss 

A5 sooja vee ja neutraalse 

nõudepesuvahendiga. Seejärel 

loputage puhta veega ning laske 

loomuliult kuivada või kuivatage 

hoolikalt lapiga. Kui libisemiskindel 

rõngas A6 määrdub, võite seda 

samamoodi pesta. Klaasnõud A5 võib 

pesta nõudepesumasinas. Teised osad 

ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks  

Tähelepanu:  

Olge terasid A4 puhastades väga 

ettevaatlik, et ennast teravate 

servadega ei vigastaks. 

▪ Mootori korpuse A2 puhastamiseks 

kasutage nõrgas nõudepesuvahendi 

lahuses niisutatud lappi. Peale 

nõudepesuvahendi kasutamist pühkige 

pind kergelt niiske lapiga ja seejärel 

kuivatage.  

▪ Ärge mootorit A2 ega juhet vette ega 

muudesse vedelikesse. Ärge kasutage 

seadme puhastamiseks lahuseid, 

lahusteid ega abrasiivseid vahendeid. 

Vastasel korral võite seadet kahjustada.  

SÄILITAMINE  

▪ Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda 

ohutus kohas lastele kättesaamatuna. 

TEHNILISED ANDMED  

Nominaalne pingevahemik ........... 220-240 V  

Nimisagedus ......................................... 50/60 Mz  

Nimivõimsus ............................................... 230 W  

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: ........... II  

Müratase .................................................. 85 dB(A)  

Nõu maht ............................................................ 1 L  

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB 

(A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.  

Tehniliste terminite selgitus  

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:  

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade 

varustatud kahekordse vastupidava 

isolatsiooniga.  

Jätame endale õiguse teha muudatusi 

tehnilistes näitajates ja tekstis. 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI 

UTILISEERIMISE KOHTA.  

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt 

kohalikule regulatsioonile.  

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE 

HÄVITAMINE  

See tootel või originaaldokumendis olev 

sümbol tähendab, et kasutatud elektri- 

või elektroonikaseade ei kuulu 

olmejäätmete hulka. Õigeks 

hävitamiseks või taaskasutamiseks viige 

seade vastavasse kogumispunkti. 

Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia 

kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada 

samalaadse uue toote vastu.  Seadme korrektse 

hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja 

väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja 

inimeste tervisele.  Küsige lisainfot kohalikust 

omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektse 

utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette 

näha karistusi.  

EL liikmesriikide äriettevõtetele  

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel 

informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL.  

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet 

hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse 

utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või 

müüjalt.  

See toode vastab kõikidele EL vastavatele 

põhinõuetele. 


