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PIEZĪME. Augšējā tvertnē ietilpst ne vairāk kā 283 g (10 oz) kafijas pupiņu.*

DAĻAS UN FUNKCIJAS

1 Augšējās tvertnes vāks

2 Augšējā tvertne

3 Maluma pakāpes iestatīšanas svira

4 Devas iestatīšanas poga

5 Laika regulēšanas svira

6 Apakšējā tvertne

7 Apakšējās tvertnes vāks

8 Gumijas aizbāznis

9 Portafiltra turētāja vadotne

10 Atbiruma uztveršanas paliktnis

11 Portafiltra turētājs

12 Maluma pakāpes indikators

13 Devas iestatīšanas indikators

14 Malšanas laika indikators

15 Sākšanas/Apturēšanas poga

16 Program poga

Program
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*Veiktspēja var atšķirties atkarībā no kafijas veida un grauzdējuma.
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Ja neizpildīsiet norādījumus, var 
iestāties jūsu nāve vai rasties smaga 
trauma.

Ja nekavējoties neizpildīsiet 
norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai 
rasties smaga trauma.

BRĪDINĀJUMS
Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai 
norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu 
neievērošanas gadījumā.

BĪSTAMI

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. 
Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šis ir drošības brīdinājuma simbols.
Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu 
un citu personu traumas vai nāvi.
Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un 
vārda “BĪSTAMI” vai “BRĪDINĀJUMS”. Šie vārdi nozīmē:

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI
Pirms elektroierīces izmantošanas vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, 
tostarp tālāk norādītie pasākumi.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu 

vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas 
vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus 
iespējamos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu 
bērniem nepieejamā vietā.

4. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce 
darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā 
pilnvarotajā darbnīcā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai elektriskus/mehāniskus 
regulējumus.

5. Pirms sākat darbu ar ierīci, pārliecinieties, vai Augšējā tvertne ir droši nostiprināta vietā.
6. Nemēģiniet uzlauzt vāka bloķēšanas mehānismu.
7. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā ražotājs, varat izraisīt ugunsgrēku, 

saņemt elektriskās strāvas triecienu vai gūt traumas.
8. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai Augšējā tvertnē nav svešķermeņu.
9. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

10. Lai neizraisītu aizdegšanos, nesaņemtu elektriskās strāvas triecienu un negūtu traumas, 
neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. 
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11. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, 
maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek 
uzraudzītas vai persona, kas ir atbildīga par šādas personas drošību, nav sniegusi ierīces 
lietošanas norādījumus.

12. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
13. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes, ja to nelietosiet, 

kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, 
satveriet to un izraujiet no kontaktrozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.

14. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
15. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves darba virsmas malai.
16. Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir 

jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
17. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla, pirms maināt piederumus vai tuvojaties 

kustīgajām daļām.
18. BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no nejaušas termiskās izslēgšanas radīta apdraudējuma, šai 

ierīcei barošanu nedrīkst pievadīt caur ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, vai 
arī pievienot šo ierīci ķēdei, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta.

19. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā “Apkope un 
tīrīšana”.

20. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram: 
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē; 
- lauku mājās; 
- klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē; 
- pansijas tipa iestādēs".

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS 
NORĀDĪJUMUS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

Spriegums: 220–240 volti Maiņstrāva

Frekvence: 50–60 Hz

Jauda: 150 vati

PIEZĪME. Ja kontaktdakša nav piemērota 
kontaktrozetei, sazinieties ar kvalificētu 
elektriķi vai servisa tehniķi. Nekādā veidā 
nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet 
adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir 
pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis vai 
servisa tehniķis uzstāda kontaktrozeti netālu 
no ierīces.

Vads ir jānovieto tā, lai tas nekarātos pāri 
galda vai virtuves darba virsmas malai, kur 
bērni var to paraut vai nejauši aizķerties aiz tā.

Instrukcijas ir pieejamas arī tiešsaistē, apmeklējiet mūsu vietni:
www.KitchenAid.eu

http://www.KitchenAid.eu
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS
Jūsu Burr Grinder malšanas ierīcei ir 70 unikāli maluma pakāpes iestatījumi, kas ir piemēroti dažādām 
kafijas pagatavošanas metodēm, sākot no smalkākā maluma espresso pagatavošanai, līdz rupjākajam 
malumam kafijas pagatavošanai franču spiedkannā. 
Izmantojot Devas iestatīšanas pogu, jūs varat izvēlēties 1–2 espresso devas vai 1–12 kafijas tases.

KAFIJAS MALUMA PAKĀPES IESTATĪŠANAS TABULA

Kafijas veids Franču 
spiedkanna

Perkolācija Pilienu filtra 
kafija

Espresso 

Maluma pakāpe Rupjš Vidēji rupjš Vidējs Smalks

Devas iestatīšana 1–12 tases 1–12 tases 1–12 tases 1–2 espresso 
devas

Jāizmanto Apakšējā 
tvertne Apakšējā tvertne Apakšējā tvertne Portafiltra 

turētājs

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Produkta pārstrāde
– Šī ierīce ir marķēta atbilstoši ES un 
Apvienotās Karalistes tiesību aktiem 
par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA). 
– Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu 
utilizēšanu, jūs palīdzēsiet novērst 
iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību, kas var tikt radīta, nepareizi 
apejoties ar šī izstrādājuma radītajiem 
atkritumiem.

 

–   Simbols uz ierīces vai komplektācijā 
iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to 
nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus 
un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas 
centrā elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārstrādei. 
Lai saņemtu detalizētu informāciju par 
šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un 
pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, 
sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu 
sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties 
izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (ES)

Šī ierīce ir izstrādāta, veidota un tiek izplatīta atbilstoši šajās EK direktīvās noteiktajām 
drošības prasībām: zemsprieguma direktīva 2014/35/ES, direktīva par elektromagnētisko 
savietojamību 2014/30/ES, ROHS direktīva 2011/65/ES un to grozījumi.

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu  . 
Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu 
noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĒŠANA
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IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA
Vispirms notīriet visas daļas un piederumus. (Sk. sadaļu “Apkope un tīrīšana”). Novietojiet izstrādājumu 
uz sausas, plakanas, līdzenas virsmas, piemēram, uz virtuves darba virsmas vai galda.

1

2

1

2

Novietojiet Augšējo tvertni uz iekārtas tā, 
lai slēdzenes ikona būtu vērsta uz priekšu. 
Pagrieziet Augšējo tvertni, līdz tā noklikšķ, 
ieņemdama paredzēto pozīciju. 
Ieberiet kafijas pupiņas. Aizveriet Augšējo 
tvertni ar Augšējās tvertnes vāku.

1

Maluma iepildīšanai Apakšējā tvertnē: 
Atveriet Gumijas aizbāzni un novietojiet 
Apakšējo tvertni paredzētajā pozīcijā.

2

Maluma iepildīšanai Portafiltrā:  
Noņemiet Atbiruma uztveršanas paliktni un 
izņemiet Portafiltra turētāju no tā glabāšanas 
vietas. Ievietojiet Portafiltra turētāju Portafiltra 
turētāja vadotnē.  
Novietojiet Atbiruma uztveršanas paliktni 
atpakaļ tam paredzētajā vietā.

3

Maluma iepildīšanai Portafiltrā:  
Ja izmantojat standarta mājsaimniecības 
Portafiltru (54 mm), ievietojiet to Portafiltra 
turētāja augšējās vadotnēs. 

4

Maluma iepildīšanai Portafiltrā: Ja izmantojat 
profesionālo Portafiltru (58 mm), ievietojiet to 
Portafiltra turētāja vidusdaļas vadotnēs.

5
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Program

Lai sāktu malšanu: 
Nospiediet Sākšanas/apturēšanas pogu,  
( ) lai sāktu malšanu.
Malšanas ierīce automātiski pārtrauks darboties, 
kad laika atskaite sasniegs 0 uz displeja.

3

Program

Lai pauzētu malšanu: 
Nospiediet Sākšanas/Apturēšanas pogu  
( ), lai pauzētu malšanu. Lai atsāktu 
malšanu, nospiediet Sākšanas/Apturēšanas 
pogu ( ).

PIEZĪME.Malšanas ierīces darbību var pauzēt 
uz laiku, kas nepārsniedz 15 sekundes. Pēc 
15 sekundēm cikls tiks atcelts un displejā tiks 
parādīts izvēlētais iestatījums.

4

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

French Press Perc Drip Espresso

Program

Iestatiet Maluma pakāpi: Sk. Kafijas 
pagatavošanas metodes ikonas uz ierīces.  
Pagrieziet Maluma pakāpes sviru, lai iestatītu 
maluma pakāpi ( ) jūsu izvēlētās kafijas 
pagatavošanas metodes diapazonā. Iestatītā 
maluma pakāpe tiks parādīta displejā.

PIEZĪME. Maluma pakāpes skaitlim pieaugot, 
palielinās faktiskā maluma pakāpe (1 apzīmē 
rupju malumu un 70 apzīmē smalku malumu).

1

Less

More

French Press Perc Drip Espresso

Program

Iestatiet Kafijas devu:  
Pagrieziet Devas iestatīšanas sviru, lai norādītu 
kafijas tašu vai espresso devu skaitu ( ).
Franču spiedkanna ( ), Perkolācija ( ), 
Pilienu filtra kafija ( ): Iespējams iestatīt 
1–12 tases. 
Espresso ( ): Iespējams iestatīt 1–2 espresso 
devas.

2

Program

Lai atceltu malšanas ciklu: Nospiediet 
Sākšanas/Apturēšanas pogu ( ) un turiet 
to nospiestu 3 sekundes.

5 PADOMS. Ja Maluma pakāpes sviru ir grūti 
pagriezt, darbiniet ierīci, vienlaikus regulējot 
maluma pakāpes iestatījumu, lai panāktu 
visas starp malšanas elementiem esošās 
samaltās kafijas izvadīšanu.
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IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Program

Lai mainītu kafijas daudzumu vienā devā:  
Ja nepieciešams, pagrieziet Laika regulēšanas 
sviru, lai koriģētu kafijas daudzumu izvēlētajā 
devā atbilstoši savām vēlmēm. Palieliniet 
malšanas laiku ( ), lai palielinātu samaltas 
kafijas daudzumu, vai samaziniet malšanas 
laiku, lai samazinātu samaltas kafijas daudzumu.

6

PROGRAM FUNKCIJA

Burr Grinder malšanas ierīce ir aprīkota ar programmu iestatīšanas funkcionalitāti. Šī funkcionalitāte 
sniedz iespēju saglabāt atbilstoši savām vēlmēm koriģētās devas katrai kafijas pagatavošanas metodei, 
pamatojoties uz malšanas laiku ( ). 

Program

Lai saglabātu devas iestatījumu: Pēc vēlamā dozēšanas laika 
( )noteikšanas nospiediet poguProgram lai saglabātu iestatīto 
malšanas laiku.
Pēc tam, kad ir saglabāts jauns malšanas laiks ( ) devas 
sagatavošanai atbilstoši kādai kafijas pagatavošanas 
metodei, Burr Grinder malšanas ierīce automātiski palielinās 
vai samazinās malšanas laiku visām citām devām, kas tiek 
sagatavotas atbilstoši attiecīgajai kafijas pagatavošanas 
metodei.

PIEZĪME. Lai atjaunotu visus rūpnīcas dozēšanas iestatījumus, nospiediet pogu Program un turiet to 
nospiestu 3 sekundes.

Kafijas veids Franču 
spiedkanna Perkolācija Pilienu filtra 

kafija Espresso

Maksimālais 
malšanas laiks 

(sekundes)
99,8 99,8 95,5 28,7

KAFIJAS MALŠANAS LAIKA TABULA

PIEZĪME. Katrai kafijas pagatavošanas metodei ir maksimālais malšanas laiks. Tabulā ir norādītas 
maksimālā malšanas laika vērtības.
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KONISKO MALŠANAS ELEMENTU MIKROREGULĒŠANA

Paceliet Augšējā malšanas elementa 
mikroregulēšanas fiksatoru. Pēc tam pagrieziet 
Augšējo malšanas elementu vēlamajā 
iestatījumā un nofiksējiet regulēšanas fiksatoru 
atpakaļ paredzētajā pozīcijā.

4

1

2

Ievietojiet Augšējo malšanas elementu atpakaļ 
ierīcē un pagrieziet to, lai nofiksētu paredzētajā 
pozīcijā.  
Piestipriniet Augšējo tvertni.

5

Burr Grinder malšanas ierīce ir aprīkota ar regulējamu Augšējo malšanas elementu. Regulējot šo Malšanas elementu, 
tiek paplašināts maluma pakāpes diapazons, sniedzot iespēju veikt vēl sīkākas korekcijas atbilstoši jūsu gaumei.

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

1

2

Pagrieziet un paceliet Augšējo tvertni, lai to 
noņemtu.
Pagrieziet apakšējo slēgmehānismu, lai 
iztukšotu Augšējo tvertni citā traukā.

1

1

2

Novietojiet tukšo Augšējo tvertni ar vāku 
atpakaļ un pagrieziet to, lai nofiksētu 
paredzētajā pozīcijā.  
Nospiediet Sākšanas/Apturēšanas pogu 
( ) un darbiniet malšanas ierīci līdz tās 
iztukšošanai.

2

Atvienojiet Burr Grinder malšanas ierīces 
kontaktdakšu no kontaktrozetes. Noņemiet 
Augšējo tvertni un izberiet ierīcē palikušās 
kafijas pupiņas.
Satveriet Augšējā malšanas elementa 
Stīpveida rokturi. Izmantojot Stīpveida rokturi, 
atbloķējiet Augšējo malšanas elementu, to 
pagriežot, un paceliet to.

3 Stīpveida 
rokturis

Augšējais  
malšanas  
elements

Apakšējais  
slēgmehānisms
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Notīriet Augšējo malšanas elementu, 
izmantojot tīrīšanas otu. Notīriet Apakšējo 
malšanas elementu, izmantojot otu vai 
putekļusūcēju, lai atbrīvotu to no kafijas 
pārpalikumiem.

4

1

2

Augšējo malšanas elementu novietojiet 
atpakaļ paredzētajā vietā un pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā, lai to nostiprinātu.
Novietojiet Augšējo tvertni un vāku atpakaļ 
paredzētajā vietā.

5

APKOPE UN TĪRĪŠANA
MALŠANAS ELEMENTU TĪRĪŠANA

Noņemiet Augšējo tvertni, atrodiet Augšējam 
malšanas elementam piestiprināto stīpveida 
rokturi un pagrieziet un paceliet to, lai 
noņemtu Augšējo malšanas elementu. 

3

1

2

Pagrieziet un paceliet Augšējo tvertni, lai to 
noņemtu.
Pagrieziet apakšējo slēgmehānismu, lai 
iztukšotu Augšējo tvertni citā traukā.

1

1

2

Novietojiet tukšo Augšējo tvertni un vāku 
atpakaļ paredzētajā vietā.
Nospiediet Sākšanas/Apturēšanas pogu 
( ) un darbiniet malšanas ierīci līdz 
tās iztukšošanai. Pēc tam atvienojiet Burr 
Grinder malšanas ierīces kontaktdakšu no 
kontaktrozetes.

2

Apakšējais 
slēgmehānisms
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SVARĪGI  Lai novērstu bojājumu rašanos, nekad nemazgājiet Burr Grinder malšanas ierīces 
korpusu, malšanas elementus vai strāvas vadu ar ūdeni, nemērciet tos ūdenī un nemazgājiet 
tos trauku mazgāšanas iekārtā.

Augšējo tvertni, Augšējās tvertnes vāku, 
Apakšējo tvertni, Apakšējās tvertnes vāku, 
Atbiruma uztveršanas paliktni un Portafiltra 
turētāju var tīrīt ar siltu, ziepjainu ūdeni un pēc 
tam noskalot ar tīru ūdeni un nosusināt ar tīru, 
mīkstu auduma gabalu.

1

Notīriet Burr Grinder malšanas ierīces korpusu 
ar mīkstu, mitru auduma gabalu. Rūpīgi 
nosusiniet.

2

APKOPE UN TĪRĪŠANA

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI
Problēma Risinājums

Burr Grinder malšanas ierīces 
displejs nav apgaismots.

Jūsu Burr Grinder malšanas ierīce var būt pārslēgusies 
rezervstāves režīmā. Nospiediet jebkuru pogu vai pagrieziet 
jebkuru sviru, lai "atmodinātu" Burr Grinder malšanas ierīci.

Burr Grinder malšanas ierīci nav 
iespējams iedarbināt.

Pārbaudiet, vai Burr Grinder malšanas ierīces kontaktdakša ir 
ievietota zemētā kontaktrozetē.
Ja jums ir jaudas slēdzis, pārliecinieties, vai ķēde ir noslēgta.

Ja Burr Grinder malšanas ierīces 
displejā parādītas 3 svītras (---).

Tas nozīmē, ka Augšējā tvertne nav nofiksēta paredzētajā 
pozīcijā. Sk. pareizas salikšanas norādījumus.

Ja Burr Grinder malšanas ierīce 
neieslēdzas un displejā parādīts 
“Er2”.

Jūsu Burr Grinder malšanas ierīce ir dzinēja pārslodzes 
aizsardzības režīmā. Atvienojiet Burr Grinder malšanas ierīces 
kontaktdakšu no kontaktrozetes, notīriet malšanas elementus, 
salieciet ierīci atpakaļ un drošā veidā pievienojiet ierīci zemētai 
kontaktrozetei.

Ja Burr Grinder malšanas ierīce 
neieslēdzas un displejā parādīts 
“Er3”.

Jūsu Burr Grinder malšanas ierīce ir aizsardzības režīmā. 
Atvienojiet Burr Grinder malšanas ierīces kontaktdakšu no 
kontaktrozetes un pirms atkārtotas ieslēgšanas ļaujiet tai 
atdzist 10 minūtes.

Ja no malšanas atveres nebirst 
kafija.

Pārliecinieties par to, vai Augšējā tvertnē ir svaigas kafijas 
pupiņas.

Ja Burr Grinder malšanas ierīce 
normālas darbības laikā pēkšķi 
pārtrauc darboties.

Apturiet Burr Grinder malšanas ierīci. Iemesls var būt starp 
malšanas elementiem iestrēgusi kafijas pupiņa. Sīkāka 
informācija par malšanas elementu tīrīšanu sniegta sadaļā 
“Apkope un tīrīšana”.

Automātiskās dozēšanas daudzums 
neatbilst jūsu vēlmēm.

Kafijas devas ir iespējams ieprogrammēt sk. programmas 
iestatīšanas sadaļu.

Ja problēmu nav iespējams novērst.

Sk. sadaļu “KitchenAid garantijas nosacījumi (“Garantija”)”. 
Neatgrieziet Burr Grinder malšanas ierīci mazumtirgotājam, jo 
mazumtirgotāji nesniedz tehniskās apkopes pakalpojumus.
PIEZĪME. Jebkurš cits tehniskās apkopes pakalpojums ir 
jāsniedz autorizētam pakalpojuma sniedzējam.
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KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI  
(“GARANTIJA”) 
KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija 
(»Garantijas devējs«) gala klientam, kurš ir patērētājs, piešķir garantiju saskaņā ar šādiem 
noteikumiem. 

Garantija tiek piemērota papildus un neierobežo vai neietekmē gala klienta likumā 
noteiktās garantijas tiesības pret produkta pārdevēju.

1)  GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS JOMA UN NOTEIKUMI

a)    Garantijas devējs piešķir garantiju produktiem, kas minēti 1.b sadaļā un ko patērētājs ir 
iegādājies no pārdevēja vai KitchenAid grupas uzņēmuma Eiropas Ekonomikas zonas 
valstīs, Moldovā, Melnkalnē, Krievijā, Šveicē vai Turcijā.

b)    Garantijas laiks ir atkarīgs no iegādātā produkta un ir šāds:

       5KCG8433 Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.

       5KCG8433 (Artisan) Pilna piecu gadu garantija no iegādes datuma.

c)    Garantijas laiks sākas pirkuma dienā, t.i., dienā, kad patērētājs iegādājās produktu no 
izplatītāja vai KitchenAid grupas uzņēmuma.

d)    Garantija attiecas uz nodrošinājumu, ka izstrādājumam nav defektu.

e)    Ja garantijas laikā rodas defekts, garantijas devējs sniedz patērētājam šādus garantijas 
pakalpojumus pēc garantijas devēja izvēles:

       -   bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas remonts vai

      -   bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas nomaiņa. Ja izstrādājums vairs nav 
pieejams, garantijas devējam ir tiesības aizstāt izstrādājumu ar tādas pašas vai lielākas 
vērtības izstrādājumu.

f )    Ja patērētājs vēlas iesniegt ar garantiju saistītu prasību, patērētājam ir jāsazinās ar 
attiecīgās valsts KitchenAid servisa centru vai tieši ar garantijas; 

       HOME DECOR 
Valukoja 8 
11415 TALLINN 
ESTONIA 
Tel.: +371 2 0220275 
info@kitchen.ee

       devēju adresē KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, 
Beļģija.

g)    Remonta izmaksas, tostarp rezerves daļu un pasta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas 
ar izstrādājuma bez defektiem vai izstrādājuma daļas piegādi, sedz garantijas devējs. 
Garantijas devējs sedz arī izdevumus par bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas  
atgriešanu, ja garantijas devējs vai attiecīgās valsts KitchenAid klientu apkalpošanas 
centrs ir pieprasījis bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu. Tomēr 
patērētājam ir jāsedz izmaksas par piemērotu iepakojumu bojātā izstrādājuma vai 
izstrādājuma daļas atgriešanai.

h)    Lai varētu iesniegt prasību saskaņā ar garantiju, patērētājam jāuzrāda izstrādājuma 
pirkuma kvīts vai rēķins.

http://info@kitchen.ee
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KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI  
(“GARANTIJA”)
2)  GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

a)    Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko izmanto personiskiem mērķiem, nevis 
profesionāliem vai komerciāliem mērķiem.

b)    Garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai nolietojumu, nepareizu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu, lietošanas instrukciju neievērošanu, izstrādājuma lietošanu ar nepareizu 
elektrisko spriegumu, uzstādīšanu un darbināšanu, pārkāpjot piemērojamos elektriskos 
noteikumus, un spēka (piemēram, sitienu) pielietošanu.

c)    Garantija nav spēkā, ja izstrādājumam ir veiktas izmaiņas vai tas ir pārveidots, 
piemēram, 120 V paredzēts izstrādājums par izstrādājumu, ko darbina ar 220-240 V.

d)    Garantijas pakalpojumu sniegšana nepagarina garantijas laiku, kā arī nesāk jaunu 
garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas laiks beidzas reizē ar visa 
izstrādājuma garantijas laiku.

Pēc garantijas laika beigām un saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem garantija neattiecas, 
gala lietotāji joprojām var vērsties KitchenAid klientu servisa centros, lai uzdotu jautājumus 
vai saņemtu informāciju. Papildinformācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē:  
www.kitchenaid.eu

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: http://www.kitchenaid.eu/register

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

©2021 Visas tiesības paturētas.

http://www.kitchenaid.eu
http://www.kitchenaid.eu/register
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