Multiriiv
Kasutusjuhend

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi
seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis
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. Tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.
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OLULISED OHUTUSJUHISED
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.
 Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja toitejuhe
laste käeulatusest eemal.
 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.
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme
nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
 Seade on loodud tavapäraste koduste toidukoguste töötlemiseks.
 Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
 Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis
ei ole loodud selle toote jaoks.
 Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele.
 Ärge asetage seadet lahtise tule või kütteseadmete lähedale.
 Seade on kasutatav puu- ja köögiviljade, kõva juustu, šokolaadi,
pähklite riivimiseks ning riivsaia tegemiseks. Üldiselt võib seadet
kasutada ainult selliste toiduainete töötlemiseks, mida saab lõigata
tavalise kööginoaga. Ärge kasutage seadet liha hakkimiseks,
pähklikoorte kõvade puuvilja kivide, külmutatud või liiga kõvade
toiduainete, nt kohviubade, muskaatpähklite jms. töötlemiseks
ega muul selleks mitteettenähtud viisil.
 Viilutus- ja riivimisterad on on väga teravad ja neid tuleb käsitseda
eriti ettevaatlikult, et vältida vigastusi.
 Enne lisatarvikute paigaldamist, eemaldamist või vahetamist
veenduge, et seade oleks väljalülitatud ja eemaldatud
vooluvõrgust ning pöörlevad osad peatunud.
 Veenduge enne käivitamist, et seade on korralikult kokku pandud.
Ärge katsuge töötavat seadet märgade kätega.
 Ärge puutuge pöörlevaid osasid ning jälgige, et lehvivad riided,
juuksed vms ei satuks nende lähedale.
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 See võib põhjustada vigastusi või kahjustada seadet.
 Toidu surumiseks läbi toiteava kasutage alati kaasasolevat pressi.
Ärge kasutage kunagi käsi ega muid esemeid.
 Seadet ei tohi tühjalt töötada. Ebakorrektse kasutamisega
lühendate seadme tööiga.
 Ärge kasutage seadet ühtejärge kauem kui 2 minutit. Enne seadme
uuesti sisselülitamist laske sellel vähemalt 3 min jahtuda.
 Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui
jätate seadme järelvalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne
puhastamist. Enne tarviku vahetamist oodake alati, kuni seade on
täielikult peatunud.
 Ärge pihustage seadmele vett ega muid vedelikke ning ärge kastke
seadet vette ega muudesse vedelikesse ning ärge peske voolava
vee all.
 Veenduge, et toitejuhe 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, laske see vahetada professionaalil.
Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamne on
keelatud.
 Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise
parandama. Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud
esindusse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi
mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.
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SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS

Press
Toitetoru
Viilutus-, riivimise- ja jahvatamise tarvikute
sisestuskoht
Tarviku võlli kinnitusklamber
Viilutus- riivimis- ja peenestuskettad
Lüliti mootori sisse- ja väljalülitamiseks.

Mootor
Libisemiskindlad jalad
Tarvik pikkade õhukeste viilude lõikamiseks
Tarvik paksemate laineliste viilude lõikamiseks
Jäme riiv
Peen riiv

Peenestustarvik (väga peen riiv)
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ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1.
2.

Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik osad mis puutuvad kokku toiduga (press A1,
toitetoru A2 kambriga A3 kinnitusklamber A4 ja tarvikud A9-13). Seejärel loputage puhta veega ja
kuivatage hoolikalt.
Tähelepanu:
Viilutus- ja riivimisterad A9-13 on on väga teravad ja neid tuleb käsitseda eriti ettevaatlikult, et vältida
vigastusi.

TARVIKU VALIMINE
Toidu tüüp

Puuvili
Õunad
Värske kookospähkel
Virsikud (kivideta)
Pirnid
Maasikad
Köögiviljad
Punane ja valge kapsas
Porgandid
Suvikõrvits
Kurgid
Seller
Sibul
Kartulid
Redis
Kartulid
Muud toidud
Kõvaks küpsetatud
toidud
Kõva juust (nt
Parmesani juust)
Šokolaad
Kooritud pähklid

Tarvik pikkade
õhukeste viilude
lõikamiseks A9

Tarvik paksemate
laineliste viilude
lõikamiseks A10

Jäme riiv
A11

Peen riiv
A12

Peenestustarvik A13
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Märkus:
Juuresolev tabel on ainult soovituslik sobiva tarviku kasutamiseks antud toidu tüübile. Vajadusel võite
kasutada antud toidu tüübi jaoks enda eelistatud tarvikut.
Tabel sisaldab enamlevinud toidu tüüpe, mida saate selle seadmega töödelda.
Seejuures võite muude toidutüüpide puhul alati lähtuda sellest, kas seda saab kööginoaga lõigata.
Tähelepanu:
Ärge kasutage seadet liha hakkimiseks, pähklikoorte kõvade puuvilja kivide, külmutatud või liiga kõvade
toiduainete, nt kohviubade, muskaatpähklite jms. töötlemiseks.
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SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE
•
•

Enne kokkupanekut või lahtivõtmist kontrollige, et seade oleks eemaldatud vooluvõrgust.
Asetage mootor A7 alati kindlale kuivale pinnale. Pange kamber A3 koos toitetoruga A2 kergelt paremale
kallutatuna vastu mootori A7 ava (vt joonist B1) ja keerake seda vastupäeva, nii et toitetoru A2 oleks
vertikaalses asendis pinna suhtes, millele seade asub. (vt joonis B2).

•

Valige üks tarvikutest A9-13 ja sisestage see kambrisse A3 nii, et kambris A3 olev võll libiseks tarviku keskel
olevasse viisnurksesse auku. Pange kinnitusklamber A4 vastu võlli ja keerake vastupäeva nii palju kui
võimalik, et kinnitada tarvik asendisse.
Võtke seade lahti vastupidises järjestuses.

•

SEADME KASUTAMINE
1.
2.
3.

4.

Valmistage toit ette ja tükeldage tükkideks, mis mahuvad läbi toitetoru A2. Tuumad ja kivid tuleb teatud
puu- ja köögiviljadel eemaldada.
Veenduge, et seade oleks pandud korralikult kokku ning asetatud tasasele, kuivale ja kindlale pinnale.
Sisestage toitejuhtme pistik voolukontakti. Pange sobiv anum kambri A3 alla.
Enne toidu sisestamist toitetorusse A2 vajutage korra või paar lülitit A6, et veenduda tarviku õiges
kinnituses võllile. Seejärel hoidke lülitit A6 all ja alustage toiduaine ühtlast toitetorusse A2 sisestamist.
Toidu surumiseks läbi toitetoru A2 kasutage alati kaasasolevat pressi A1.
Tähelepanu:
Ärge kasutage surumiseks sõrmi. Kasutage alati selleks loodud pressi A1.
Maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 2 min. Enne seadme uuesti sisselülitamist laske sellel
vähemalt 3 min jahtuda.
Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti A6. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lahutage seade
vooluvõrgust ja puhastage vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus“ antud juhistele.

KASULIKUD NÕUANDED
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollige toiduainete sobivust tarvikuga tabelist „Tarviku tüübi valik“.
Parima tulemuse saavutamiseks töödelge värskeid, kuid mitte liiga valminud puuvilju. Sama kehtib ka
köögiviljade kohta.
Pehmed viljad, nagu nt maasikad, võite panna mõneks minutiks sügavkülmikusse.
Poolkõva juustu on parem töödelda, kui panete selle enne ööpäevaks külmikusse või 30 minutiks
sügavkülmikusse.
Me ei soovita töödelda pehmet või juba riivitud juustu, kuna see võib kambri A3 ummistada.
Kui kasutate peent riivi A12 või õhukese viilutamise tarvikut A9. suruge toit läbi toitetoru A2 õrnalt.
Kasutades jämedat riivi A11 või jämedat viilutajat A10, tuleb toitu läbi toiteava suruda jõulisemalt.
Seade ei ole mõeldud liha või sellist tüüpi toitude töötlemiseks, mis on kööginoaga lõikamiseks liiga kõvad.
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VEATUVASTUS
•

See tabel näitab olukordi, mis võib seadet kasutades tekkida. Kui tabel ei aita probleeme lahendada, võtke
palun ühendust volitatud hooldusega.

Probleem
Võimalik lahendus
Kui lüliti A6 on alla vajutatud ja
Lülitage seade välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja oodake, kuni
hoitakse all, töötab seade
pöörlevad osad täielikult peatuvad. Kontrollige, kas seade on kokku
katkendlikult või ei hakka üldse
pandud vastavalt juhendi peatükile “Seadme kokkupanek ja lahtivõtt”.
tööle.
Kamber A3 ummistub töö käigus.

Toidutükid kleepuvad tarviku külge ja ummistavad kambri A3. Sellisel
juhul lülitage seade välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja oodake,
kuni pöörlevad osad täielikult peatuvad. Eemaldage tarvik ja kamber A3.
Seejärel puhastage vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele.

Toidu toitetorust A2 läbi
surumiseks on vaja rohkem jõudu.

Kõvemat tüüpi toidud, nagu kartulid või kõva juust vajavad läbi toitetoru
A2 surumist suuremat jõudu. See on täiesti normaalne. Tehke 3minutiline paus iga kahe tööminuti järel.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
•
•
•
•

Puhastage seadet peale igat kasutamist.
Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad
on täielikult peatunud.
Eemaldage mootorilt kasutatud tarvik ja toitetoruga A2 kamber A3.
Peske osad (tarvik, kamber A3 toitetoruga A2, press A1 ja kinnitusklamber A4) sooja veega ja neutraalse
pesuvahendiga. Seejärel loputage sooja veega ning kuivatage.
Tähelepanu:
Viilutus- ja riivimisterad A9-13 on on väga teravad ja neid tuleb käsitseda eriti ettevaatlikult, et vältida
vigastusi.
Märkus:
Teatud tüüpi toit, nagu porgand, võib põhjustada seadme plastosade värvimuutust.
Sellisel juhul niisutage köögipaber toiduõliga ja hõõruge sellega värvunud osa niipea kui võimalik.
Seejärel puhastage see osa tavapärasel viisil.

•
•

Mootori A7 puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Seejärel
puhastage niiske lapiga ja kuivatage.
Ärge kastke seadet ega selle juhet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage puhastamiseks
lahusteid, lahuseid ega abrasiivseid vahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

SÄILITAMINE
Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas.
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TEHNILISED NÄITAJAD
Nominaalne pingevahemik ............................................................................................................ 220-240 V
Nimisagedus .................................................................................................................................... 50/60 Mz
Nimivõimsus ......................................................................................................................................... 150 W
Turvaklass (elektrilöögi kaitse) .................................................................................................................... II
Müratase ...........................................................................................................................................85 dB(A)
Seadme deklareeritud müratase on 85 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.
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. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu 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. Vastavalt EL
seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote
vastu. Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.
EL liikmesriikide äriettevõtetele
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

