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DETAĻAS UN FUNKCIJAS
DETAĻAS UN PIEDERUMI
Vāks/svaru trauks

Sastāvdaļu piltuve

Sastāvdaļu vārsts
Sieta komplekts
(skatiet informāciju tālāk)

Digitālie svari

Grozāmā tekne

Sieta korpuss

Digitālo svaru displejs un vadības panelis

Sieta komplekta detaļas

Siets
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Jūsu un apkārtējo cilvēku drošība ir ļoti svarīga.
Šajā rokasgrāmatā un uz jūsu ierīces mēs esam snieguši daudzas svarīgas
drošības norādes. Vienmēr izlasiet un izpildiet visas drošības norādes.

LATVIEŠU

SIETA UN SVARU PIEDERUMA DROŠĪBA

Šis ir brīdinājuma simbols.
Šis simbols brīdina jūs par apdraudējumiem, kas ir bīstami dzīvībai
vai var ievainot jūs vai citus cilvēkus.
Visas drošības norādes būs apzīmētas ar brīdinājuma simbolu
un vai nu vārdu “BĪSTAMI” vai “BRĪDINĀJUMS”. Šie vārdi nozīmē:

BĪSTAMI
BRĪDINĀJUMS

Jūs varat zaudēt dzīvību vai gūt
nopietnus ievainojumus, ja jūs
nekavējoties neizpildīsiet norādījumus.
Jūs varat zaudēt dzīvību vai gūt
nopietnus ievainojumus, ja jūs
neizpildīsiet norādījumus.

Visās drošības norādēs būs minēts apdraudējums un paskaidrots, kā jūs varat
mazināt ievainojumu risku un kas var notikt, ja netiek izpildīti norādījumi.

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI
Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības
pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.
1.	Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci,
iespējamas traumas.
2.	Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem)
ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez
pieredzes vai zināšanām, ja šīs personas netiek uzraudzītas
vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nav
sniegusi ierīces lietošanas norādes.
3.	Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci.
Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
4.	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.
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SIETA UN SVARU PIEDERUMA DROŠĪBA
5.	Izslēdziet ierīci, atvienojiet to no kontaktrozetes un noņemiet
sieta un svaru piederumu no ierīces pirms tīrīšanas un laikā,
kad piederums netiek izmantots. Izslēdziet ierīci un pirms
detaļu uzlikšanas vai noņemšanas pārliecinieties, ka motors ir
pilnībā apstājies.
6.	Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar
ierīci.
7.	Nekad neatstājiet ierīci neuzraudzītu tās darbības laikā.
8.	Nepieskarieties kustīgajām detaļām. Lietošanas laikā
nodrošiniet, ka rokas, mati, apģērbs, kā arī lāpstiņas un
citi virtuves piederumi neatrodas piederumi tuvumā, lai
mazinātu traumu risku personām un/vai ierīces bojājumu
risku.
9.	Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektrošoku, neievietojiet
ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
10.	Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepārdod KitchenAid,
var sākties ugunsgrēks vai rasties traumas, vai var tikt
saņemts elektriskās strāvas trieciens.
11.	Norādījumus par virsmu, kuras nonāk saskarē ar ēdienu,
tīrīšanu skatiet sadaļā Apkope un tīrīšana.
12.	Skatiet arī miksera ar statīvu lietošanas un apkopes
pamācības sadaļu Svarīgi aizsargpasākumi.
13.	Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās
vietās, piemēram:
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
- fermās;
- klientiem viesnīcās moteļos un citā dzīvojamā vidē;
- pansijas tipa vidēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS
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SIETA UN SVARU KONFIGURĀCIJAS
Sieta un svaru piederums ir saderīgs ar visiem KitchenAid mikseriem ar statīvu mājsaimniecībām, tostarp
visām nerūsējošā tērauda, stikla un keramiskajām bļodām. Tas nav saderīgs ar precīzas siltumapgādes
maisīšanas bļodu, saldējuma pagatavošanas ierīci vai liešanas aizsargu.

LATVIEŠU

SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA

Sieta un svaru piederumu var izmantot vairākos veidos: lai svērtu un sijātu sastāvdaļas, vienlaikus lēnām
tās pievienojot miksera bļodā vai atsevišķā tvertnē, lai svērtu un pievienotu sastāvdaļas bez sijāšanas
un svērtu sastāvdaļas un virtuves virsmas.

Lai svērtu, sijātu un lēnām pievienotu sastāvdaļas
miksera bļodā vai atsevišķā tvertnē: izmantojiet visu
piederumu receptēm, kurās prasīts sastāvdaļas sijāt un
lēnām pievienot miksera bļodā vai atsevišķā tvertnē.

Lai nosvērtu sastāvdaļas un pievienotu tās bļodā
bez sijāšanas: ja jānosver un jāpievieno lielāka izmēra
sastāvdaļas, piemēram, šokolādes čipsi, kuras nav
nepieciešams sijāt, izmantojiet piederumu bez sieta. Lai
pievienotu šīs sastāvdaļas lēnām, varat ierobežot plūsmu,
izmantojot sastāvdaļu vārstu.

Lai piederumu izmantotu kā virtuves virsmas svarus:
novietojiet svarus uz virtuves virsmas vai galda un uzlieciet
uz tiem vāku/svaru trauku.
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SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA
SIETA KORPUSA PIEVIENOŠANA MIKSERIM AR STATĪVU
Pirms sieta un svaru piederuma pirmās lietošanas reizes noslaukiet sastāvdaļu piltuvi, sieta komplektu
un grozāmo tekni ar siltu, mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mitru drānu. Nemazgājiet sieta korpusu
vai digitālos svarus. Nožāvējiet, izmantojot mīkstu drānu. Pilnīgus norādījumus skatiet sadaļā Apkope
un tīrīšana.

1

Izslēdziet un atvienojiet mikseri ar statīvu.

2

Mikseriem ar statīvu, kas aprīkoti ar piederumu mezgla
vāku ar eņģēm: paceliet, lai atvērtu.
Mikseriem ar statīvu, kas aprīkoti ar noņemamu
piederumu mezgla vāku: pagrieziet piederumu slēdzi
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu
vāku.

3

Ievietojiet piederuma kāta korpusu mezglā, pārliecinoties,
vai kātu var pareizi ievietot kvadrātveida mezgla ligzdā. Ja
nepieciešams, pagrieziet piederumu uz priekšu un atpakaļ.
Ja tapa uz piederuma korpusa būs pareizi novietota, tā
ievietosies mezgla ierobā.

4

Pievelciet miksera piederuma slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā, līdz piederums ir pilnībā fiksēts mikserī.
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LATVIEŠU

SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA
SIETA UN SVARU PIEDERUMA MONTĀŽA
Lai uzstādītu grozāmo tekni: nolaidiet grozāmo tekni
sieta korpusā leņķī, salāgojot grozāmās teknes atzīmes ar
atzīmēm, kas atrodas virs ierobiem sieta korpusa iekšpusē.
Ja grozāmā tekne ir pareizi uzstādīta, tā droši iegulst sieta
korpusā un ir viegli pagriežama.

1

PADOMS. Salāgojot roktura izcilni uz teknes ar vienu no ierobiem, kad nolaižat tekni sieta korpusā,
būs vieglāk salāgot atzīmes.

2

Lai uzstādītu sieta komplektu: nolaidiet sietu korpusā
leņķī, lai kātu varētu ievietot sieta korpusā. Kad kāts ir
pilnībā ievietots, piespiediet sietu kātam pretējā pusē, lai ar
klikšķi to fiksētu vietā.

3

Lai uzstādītu svarus: novietojiet svarus uz sieta korpusa ar
digitālo svaru displeju vērstu prom no miksera un nedaudz
pa kreisi no centra. Pagrieziet svarus pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, līdz tie tiek fiksēti vietā.

4

Lai uzstādītu sastāvdaļu piltuvi: salāgojiet sastāvdaļu
vārstu ar atbilstošo ierobu uz svariem un nolaidiet piltuvi uz
svariem, līdz tā pilnībā ieguļ.

SASTĀVDAĻU SVĒRŠANA UN SIJĀŠANA

lb

1

oz

g

lb/oz/g

Nospiediet pogu
(Ieslēgt/izslēgt), tad nospiediet pogu
(Tara), līdz displejā tike parādīta 0.
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SIETA UN SVARU PIEDERUMA LIETOŠANA
Pirms sastāvdaļu pievienošanas piltuvei pārliecinieties, vai
sastāvdaļu vārsts ir aizvērts un grozāmā tekne ir pavērsta
pret miksera bļodu vai atbilstošo tvertni.

2

PIEZĪME. Ja nepieciešams, svarus un piltuvi var novietot uz virtuves virsmas, bet sastāvdaļas var
pievienot, līdz tiek iegūts vēlamais svars. Piederumam var uzstādīt visus svarus un piltuvi.

lb

oz

g

lb/oz/g

NEOBLIGĀTI: Nospiediet pogu lb/oz/g, lai izvēlētos
mārciņas, unces vai gramus. Noklusējuma iestatījums ir
grami.

Pievienojiet sastāvdaļas piltuvei, līdz ir sasniegts vēlamais
svars.

3 	 

PADOMS. Pirms sauso sastāvdaļu pievienošanas, izmantojot sietu, pārliecinieties, ka tajās nav lielu vai
cietu gabalu. Sijāšanas laikā lieli vai cieti gabali var netikt sadalīti.
0 Stir 2

4 6 8 10

4 	 

Ieslēdziet mikseri vēlamajā ātrumā, tad atveriet sastāvdaļu
vārstu. Sastāvdaļas tiks sijātas un izvēlētajā ātrumā
pievienotas bļodai.
PIEZĪME. Siets var darboties jebkādā ātrumā, tāpēc atlasiet
receptei piemērotāko ātrumu.

PADOMS. Ja atbilstoši receptei ir jāpievieno vairākas sausās sastāvdaļas, starp sastāvdaļām nospiediet
, lai nosvērtu tās un samaisītu piltuvē pirms sastāvdaļu vārsta atvēršanas.
PIEZĪME. Kad sastāvdaļas ir nosvērtas, jebkurā laikā varat izslēgt svarus, nospiežot pogu
netiks izmantoti 5 minūtes, tie tiks automātiski izslēgti.

5 	 

. Ja svari

Kad sijāšana ir pabeigta, piesitiet pie korpusa un teknes, lai
atbrīvotu atlikušās sastāvdaļas.
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NODERĪGI IETEIKUMI
• Ja sastāvdaļas tiek sijātas ātrāk nekā
vēlams, varat izmantot sastāvdaļu vārstu, lai
ierobežotu ātrumu, ar kādu sastāvdaļas tiek
pievienotas sietam.
• Atbrīvojot sastāvdaļas, iespējams, būs
nepieciešams pārslēgt vārstu uz priekšu
un atpakaļ 1–2 reizes vai piesist piltuvei,
lai pārliecinātos, ka tiek atbrīvotas visas
sastāvdaļas.
• Svaru maksimālā slodze ir
1000 g/2,2 mārciņas/2 mārciņas
3 unces, un svēršana notiek pa
1 g/0,002 mārciņām/0,05 uncēm.
• Neizmantojiet sietu, lai pievienotu brūno
cukuru, jo tas var nosprostot sieta ekrānu.

• Ar sieta un svaru piederumu izmantojiet tikai
sausās sastāvdaļas.

LATVIEŠU

PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

• Pirms sauso sastāvdaļu pievienošanas,
izmantojot sietu, pārliecinieties, ka tajās
nav lielu vai cietu gabalu. Sijāšanas laikā šie
gabali var netikt sadalīti.
• Sastāvdaļu piltuve netiek fiksēta.
Ja izmantojat mikseri ar noliecamu galviņu
un pievienotu sietu, noņemiet sastāvdaļu
piltuvi pirms miksera galviņas pacelšanas, lai
novērstu sastāvdaļu piltuves noliekšanos vai
nokrišanu no sieta.
• Lai sijāšanas laikā samazinātu putekļu
izplatīšanos, piltuvei ieteicams uzlikt vāku/
svaru trauku.

• Ja sastāvdaļas iestrēgst sietā, izslēdziet
mikseri un izņemiet tās ar karoti.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Izmantojot sieta un svaru piederumu, var tikt parādīti tālāk minētie ziņojumi.
Err
Pārsniegts svaru slodzes ierobežojums. Izņemiet sastāvdaļas no piltuves un mēģiniet vēlreiz, izmantojot
nelielāku daudzumu.
- - - Err1
Taras kļūda. Izņemiet sastāvdaļas un izslēdziet ierīci. Pēc tam atkārtoti ieslēdziet to. Ja kļūda Err1
joprojām tiek rādīta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
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APKOPE UN TĪRĪŠANA
SIETA UN SVARU PIEDERUMA UN DETAĻU TĪRĪŠANA

1

Tālāk minētās detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā (tikai augšējā plauktā): sastāvdaļu piltuve, sieta
komplekts, grozāmā tekne un svaru plātne.
PADOMS. Novietojot sastāvdaļu piltuvi plauktā, tai ir jābūt
novietotai uz sāna ar sastāvdaļu vārstu vērstu uz apakšu.

2

Neiegremdējiet svarus vai sieta korpusu ūdenī vai citos
šķidrumos. Pirms atkārtotas lietošanas vai uzglabāšanas
notīriet ar siltu, mitru drānu un pilnībā nožāvējiet ar mīkstu
drānu.

3

Lai demontētu sieta komplektu: ja nepieciešams,
pagrieziet apmali pa kreisi, lai atbrīvotu ekrānu tīrīšanai.

BATERIJU NOMAIŅA
Sieta svaru piederuma digitālie svari darbojas ar 2 AAA baterijām (iekļautas komplektācijā).

1

Apgrieziet digitālos svarus otrādi un izmantojiet Philips
krustiņa skrūvgriezi, lai izņemtu nodalījuma vāka skrūvi.
Paceliet vāku, kā parādīts attēlā.

2

Nomainiet 2 AAA baterijas. Atkārtoti uzliekot nodalījuma
vāku neaizmirstiet ieskrūvēt skrūvi.
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LATVIEŠU

GARANTIJA UN APKOPE
KITCHENAID SIETA UN SVARU PIEDERUMA GARANTIJA
Garantijas ilgums:

KitchenAid apmaksā:

KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, Tuvie
Austrumi un Āfrika:
5KSMSFTA
Pilna divu gadu
garantija no iegādes
datuma.

Rezerves daļas un
remonta izmaksas,
lai labotu materiālu
vai darba defektus.
Apkope jāveic pilnvarotā
KitchenAid servisa
centrā.

A.	Remontus, ja sieta un svaru
piederums ir izmantots citām
vajadzībām, nevis normālai
ēdienu gatavošanai mājas
apstākļos.
B.	Bojājumus, ko izraisījis
negadījums, pārveidošana,
nepareiza lietošana, ļaunprātīga
izmantošana vai uzstādīšana/
lietošana neatbilstoši vietējām
elektrodrošības prasībām.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

KLIENTU ATBALSTS
Ja jums rodas jautājumi vai vēlaties sameklēt tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkopes centru jūsu
valstī, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.
Tālruņa numurs vispārīgiem jautājumiem:
Plašāka informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē:
www.kitchenaid.eu

©2019 Visas tiesības paturētas.
KITCHENAID un novietojamā miksera dizains ir prečzīmes ASV un citās vietās.
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