
Food Processor 
5KFP1318*
5KFP1319*
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DAĻAS UN FUNKCIJAS

1 Izturīga pamatne

2 Strāvas vads un vada glabātuve  
(nav parādīta)

3 Piedziņas tapa

4 13 tasīšu (3,1 ) darba trauks

5 Roktura eņģe

6 Vāka eņģe

7 Griešanas uzgalis

8 Darba trauka pārsegs ar “trīs vienā” 
iepildes atveri

9 Vāka aizbīdnis

10 “Trīs vienā” pārtikas piespiedējs

11 Saldētāja vāks

12 Ārēji regulējams griezējdisks  
(plānas un biezas šķēles)

13 Smalkas/vidēji rupjas smalcināšanas 
disks ar maināmu darbības virzienu

14 Universāls nerūsējošā tērauda asmens

15 Mīklas lāpstiņa

16 Piedziņas adapteris (augšējais)

17 Piedziņas adapteris (apakšējais)
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DAĻAS UN FUNKCIJAS

18 Kubiņu griešanas komplekta pārsegs

19 Kubiņu griešanas asmens

20 Kubiņu griešanas komplekta pamatne

21 Kubiņu griešanas komplekta tīrīšanas rīks

22 Uzglabāšanas kārba

18

20

19

12

22

17

16

21

15

13

14

PIEDERUMU CEĻVEDIS

Piederums
Iekļauts modeļa komplektācijā

5KFP1319* 5KFP1318*

Ārēji regulējams griezējdisks • •
Uzglabāšanas kārba • •
Platā atvere • •
“Trīs vienā” iepildes atvere • •
Daudzfunkcionāls asmens • •
Mīklas lāpstiņa • •
Smalkas un vidēji rupjas 
smalcināšanas disks • •

Vāks glabāšanai •
Kubiņu griešanas komplekts •
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SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI
Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk 
norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, neievietojiet virtuves 

kombainu ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, 

maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek 
rūpīgi uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nesniedz 
norādes par ierīces lietošanu. Ja ierīci izmanto bērni vai tā tiek izmantota bērnu 
tuvumā, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

4. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas, ja to 
nelietosit, kā arī pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu 
kontaktspraudni, satveriet to un izraujiet no kontaktligzdas. Nekad neraujiet aiz 
strāvas vada.

5. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
6. 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.

7. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā KitchenAid, varat izraisīt ugunsgrēku, 
gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.

8. Neizmantojiet ārpus telpām.
9. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves darba virsmas malai.

10. Apstrādājot produktus, turiet rokas un piederumus tālāk no kustīgajiem asmeņiem 
vai diskiem, lai samazinātu smagu traumu vai virtuves kombaina bojājumu risku. 
Skrāpi var lietot tikai tad, kad virtuves kombains ir izslēgts.

11. Asmeņi ir asi. Rīkojieties uzmanīgi. Rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, 
iztukšojot trauku un tīrot ierīci, ir jāievēro piesardzība.

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:
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12. Lai mazinātu traumu iespējamību, nekādā gadījumā nenovietojiet griešanas asmeni 
vai diskus uz pamatnes, pirms trauks nav pareizi novietots.

13. Pirms virtuve kombaina lietošanas, pārbaudiet, vai pārsegs ir droši nostiprināts.
14. Nekad neievietojiet pārtiku ar rokām. Vienmēr izmantojiet pārtikas grūdēju.
15. Nemēģiniet uzlauzt pārsega bloķēšanas mehānismu.
16. Nepiepildiet trauku virs norādītās maksimālās uzpildes līnijas (vai nominālās 

ietilpības), lai nepieļautu traumas, ko rada pārsega vai trauka bojājums.
17. Uzraugiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
18. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
19. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās kabeli 

bērniem nepieejamā vietā.
20. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu 

vai garīgām spējām vai bez pieredzes un 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.

21. Ja barošanas kabelis ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai 
tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.

22. Uzmanieties, ja virtuves kombainā tiek ieliets karsts šķidrums, jo tas var tikt izšļakstīts 
pēkšņas tvaika veidošanās dēļ.

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

24. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram: 
- personāla 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

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

http://www.KitchenAid.eu
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA
ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

Spriegums: 220–240 V~

Frekvence: 50–60 Hz

PIEZĪME. Šim virtuves kombainam ir polarizēts kontaktspraudnis (viens asmens ir platāks par 
otru). Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šis kontaktspraudnis ir ievietojams polarizētā 
kontaktligzdā tikai vienā veidā. Ja kontaktspraudni nevar pilnībā ievietot kontaktligzdā, apgrieziet 
to. Ja arī tā to nevar ievietot kontaktligzdā, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nepārveidojiet 
kontaktspraudni.

ELEKTROIEKĀRTU 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 izstrādājuma vai 
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā 
norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest 
kā sadzīves atkritumus un tas 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, ekodizaina direktīva 2009/125/EK, ROHS direktīva 2011/65/ES un to 
grozījumi.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĒŠANA

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

Sasmalcināšana, 
sakapāšana

Low (Zems) vai 
Pulse (Pulsēšana)

Siers*
Šokolāde*
Augļi
Svaigi garšaugi
Rieksti*
Tofu
Dārzeņi
Liellopu gaļa***

Universāls nerūsējošā 
tērauda asmens

Kapāt vai samalt 
biezenī

High (Augsts) vai 
Pulse (Pulsēšana)

Jaukt Zems

Pastas mērce
Pesto
Salsas mērce
Mērces
Mīklas

Šķēlēt  
(plānas un biezas 
šķēles)

Zems

Augļi (mīksti)
Kartupeļi
Tomāti
Dārzeņi (mīksti) Ārēji regulējams griezējdisks

Augsts

Siers
Augļi (cieti)
Dārzeņi (cieti)

Smalcināt  
(smalki līdz vidēji)

Zems
Kartupeļi
Dārzeņi (mīksti)

Smalkas/vidēji rupjas 
smalcināšanas disks ar 
maināmu darbības virzienuAugsts

Kāposts
Siers
Šokolāde
Augļi (cieti)
Dārzeņi (cieti)

Gabaliņi Zems

Kartupeļi
Dārzeņi
Augļi
Siers

Kubiņu griešanas komplekts

Mīcīt Zems
Rauga**
Dough (Mīkla)**

Mīklas lāpstiņa  

PIEDERUMU IZVĒLES CEĻVEDIS

DARBA SĀKŠANA

PIEZĪME. Nedarbiniet ierīci ilgāk nekā 3 minūtes. Pēc 3 minūtēm ierīcei ir jāatdziest, lai 
nepieļautu pārkaršanu.

*Izmantojot šīs sastāvdaļas, ar universālo nerūsējošā tērauda asmeni nav ieteicams apstrādāt 
gaļas gabalus, kas ir lielāki par 500 g (1/4 darba trauka).
**Izmantojot šīs sastāvdaļas, nav ieteicams apstrādāt gaļas gabalus, kas lielāki par 384 g.
***Neapstrādājiet vairāk nekā 225 g, sagrieziet liellopu gaļu 1cm kubiņos, pirms pievienot 
traukam.



8

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms virtuves kombaina lietošanas pirmo reizi nomazgājiet visas detaļas un piederumus ar 
rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā (skatiet sadaļu “Apkope un tīrīšana”).

PIEZĪME. Virtuves kombains ir izstrādāts tā, lai visus piederumus varētu uzglabāt darba traukā.

Paceliet vāka aizbīdni, lai atbloķētu pārsegu. 
Atgāziet trauka pārsegu atpakaļ un paceliet 
taisni uz augšu, lai vāka eņģe tiktu izvilkta no 
roktura eņģes.

Noņemiet visas detaļas un piederumus 
no darba trauka un izņemiet pārtikas 
piespiedēju no iepildes atveres.

Novietojiet darba trauku uz pamatnes, 
salāgojot rokturi ar pacelto pogu labajā 
pamatnes pusē. Kad trauks būs pareizi 
salāgots, tas tiks nofiksēts vietā un būs vienā 
līmenī attiecībā pret pamatni.

Ievietojiet piedziņas adapteri darba traukā, 
pazeminot to uz piedziņas tapas.

IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

1

3

2

4

SVARĪGI. Novietojiet virtuves kombainu uz sausas, līdzenas virsmas ar vadības ierīci pavērstu uz 
priekšu. Nepievienojiet virtuves kombainu, pirms tas nav pilnībā samontēts.
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IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA
PIEZĪME. Lai salikšana būtu vienkāršāka, uzstādiet vēlamo asmeni vai disku, pirms pievienojat 
darba trauka pārsegu.

PIEZĪME. Virtuves kombains nedarbosies, ja darba trauka pārsegs nebūs pilnībā aizvērts, ja lielais 
produktu piespiedējs nebūs vietā un darba trauks nebūs pareizi novietots uz pamatnes.

Lai pievienotu darba trauka pārsegu, 
uzāķējiet vāka eņģi uz darba trauka roktura 
eņģes un aizveriet pārsegu.

Kad darba trauka pārsegs ir aizvērts, vāka 
aizbīdnis tiek nofiksēts.

5 6

UNIVERSĀLĀ ASMENS VAI MĪKLAS ASMENS UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet apakšējo piedziņas adapteri uz 
augšējā piedziņas adaptera. Novietojiet 
asmeni uz piedziņas adaptera. Grieziet 
asmeni tā, lai tas noslīdētu lejā uz adaptera 
pamatnes.

Uzstādiet darba trauka pārsegu un 
pārliecinieties, vai vāka aizbīdnis ir nospiests 
uz leju fiksētā pozīcijā.

1 2
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IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

PADOMS. Iespējams, jums būs jānoregulē piedziņas adapteris, nedaudz pagriežot uz piedziņas 
ass, līdz tas tiek novietots vietā. Lai uzstādīšana būtu vienkāršāka, gādājiet, lai regulēšanas poga 
būtu pozīcijā “0”.

ĀRĒJI REGULĒJAMĀ GRIEZĒJDISKA UZSTĀDĪŠANA

GRIEŠANAS BIEZUMA REGULĒŠANA

Turiet griezējdisku, ievietojot pirkstus 
satveršanai paredzētajās vietās, un nolaidiet 
to uz piedziņas adaptera.

Lai pievienotu darba trauka pārsegu, 
uzāķējiet vāka eņģi uz darba trauka roktura 
eņģes un aizveriet pārsegu.

Kad darba trauka pārsegs ir aizvērts, vāka 
aizbīdnis tiek nofiksēts.

PIEZĪME. Regulētājs darbojas tikai ar ārēji 
regulējamo griezējdisku. Ja ir uzstādīti citi diski 
vai asmeņi, biezuma iestatījumu maiņai nav 
nekāda efekta.

PIEZĪME .Virtuves kombains nedarbosies, ja 
darba trauka pārsegs nebūs pilnībā aizvērts 
un darba trauks nebūs pareizi novietots uz 
pamatnes.

Iestatiet vēlamo griešanas biezumu, pavirzot 
pogu pa kreisi, lai šķēles būtu plānākas, vai 
pa labi, lai šķēles būtu biezākas.

Plānākas 
šķēles

Biezākas 
šķēles

1 2

3

1
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KUBIŅU GRIEŠANAS KOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA

Noņemiet darba trauku no pamatnes, 
ielieciet kubiņu griešanas komplekta 
pamatni, asmeni (teksts vērsts augšup) un 
pārsegu darba traukā

Salāgojiet kubiņu griešanas komplekta 
pārsegu ar platās iepildes atveres tekni.

1

2

Novietojiet darba trauka pārsegu uz darba 
trauka. Paņemiet mazo un/vai vidēji lielo 
iepildes atveri. Ievietojiet produktu, kas 
jāsagriež kubiņos.

Pēc tam, kad produkts ir sagriezts kubiņos, 
noņemiet darba trauka pārsegu, kubiņu 
griešanas komplekta pārsegu un kubiņu 
griešanas asmeni, pēc tam ievietojiet kubiņu 
griešanas komplekta tīrīšanas rīku kubiņu 
griešanas komplekta pamatnē un spiediet 
atlikušo produktu cauri režģim.

1 2

3 4

IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANA

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA
Pirms sākat darbu ar virtuves kombainu, 
pārliecinieties, vai uz pamatnes ir pareizi 
novietots darba trauks, asmeņi/diski un 
darba trauka pārsegs (skatiet sadaļu “Virtuves 
kombaina montāža”).

Rotējoša asmens
izraisīts apdraudējums

Vienmēr lietojiet stūmēju.

Nepietuviniet pirkstus atverēm.

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Neievērojot šos norādījumus, jūs 
varat zaudēt pirkstus vai sagriezties.

BRĪDINĀJUMS
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IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Lai ieslēgtu, nospiediet Low (Zems) vai 
High (Augsts). Virtuves kombains darbosies 
nepārtraukti un degs indikatora lampiņa.
Lai izslēgtu, nospiediet Low (Zems) vai High 
(Augsts) vēlreiz vai nospiediet pogu Off/Pulse 
(Izslēgšana/pulsēšana).

Lai izmantotu pulsēšanas funkciju (Pulse):  
Īsi nospiediet pogu Off/Pulse (Izslēgšana/
pulsēšana), lai pulsēšanas intervāls būtu īss, vai 
nospiediet un turiet, lai pulsēšanas intervāls 
būtu garāks. Pulsēšanas funkcija darbojas 
tikai pie liela ātruma. Virtuves kombains 
tiks izslēgts, kad tiks atlaista poga Off/Pulse 
(Izslēgšana/pulsēšana).

Kad darbs ir pabeigts, nospiediet pogu Off/
Pulse (Izslēgšana/pulsēšana). Indikatora 
lampiņa izdzisīs,un asmens vai disks palēlinās 
kustību, līdz pilnībā apstāsies.

Pirms noņemat darba trauka pārsegu, 
nogaidiet, līdz asmens vai disks pilnībā 
apstājas. Pārliecinieties, vai virtuves kombains 
ir izslēgts, pirms noņemat darba trauka 
pārsegu vai pirms atvienojat virtuves 
kombainu no elektrotīkla.

1

3

2

4

“TRĪS VIENĀ” IEPILDES AT VERES LIETOŠANA

“Trīs vienā” iepildes atverei ir trīsdaļīgs pārtikas 
piespiedējs.

Lai apstrādātu lielus produktus, izmantojiet visu 
iepildes atveri un lielo pārtikas piespiedēju.

PIEZĪME. Ierīce nedarbosies, ja lielajā iepildes 
atverē tiek ievietoti produkti, pārsniedzot 
maksimālās atzīmes līniju.

Lai apstrādātu mazākus produktus, to piespiešanai 
iepildes atverē izmantojiet vidēji lielo produktu 
piespiedēju.

Lai sagrieztu vai sasmalcinātu mazākus un plānākus 
produktus, izmantojiet mazo produktu piespiedēju.

Lai lēnām iemaisītu eļļu vai citas šķidras sastāvdaļas 
darba traukā, izmantojiet izsmidzināšanas atveri 
mazajā pārtikas piespiedējā.

Trīsdaļīgs 
pārtikas 

piespiedējs
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IZSTRĀDĀJUMA IZJAUKŠANA
APSTRĀDĀTO PRODUKTU IZŅEMŠANA

Virtuves kombaina izslēgšana: nospiediet 
pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) 
un pirms izjaukšanas atvienojiet virtuves 
kombainu no elektrotīkla.

Paceliet vāka aizbīdni, lai atbloķētu darba 
trauka pārsegu, pēc tam paceliet pārsegu, lai 
to noņemtu.

Ja tiek izmantots disks, noņemiet to, pirms 
noņemat trauku. Satveriet disku aiz abām 
satveršanai paredzētajām vietām un celiet 
uz augšu.

Noņemiet piedziņas adapteri un universālo 
asmeni, ja tas tika izmantots. Kad noņemsit 
adapteri, asmens paliks uz piedziņas 
adaptera.

1 2

3 4

Noceliet darba trauku no pamatnes, lai ar 
lāpstiņu izņemtu produktus no trauka.

5
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APKOPE UN TĪRĪŠANA

PIEZĪME: Ja mazgājat virtuves kombaina detaļas ar rokām, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas 
līdzekļus un sūkļus. Tie var saskrāpēt darba trauku un pārsegu vai padarīt tos nespodrus.

Pirms tīrīšanas nospiediet pogu Off/Pulse 
(Izslēgšana/pulsēšana), pēc tam atvienojiet 
virtuves kombainu no elektrotīkla.

Notīriet pamatni un vadu ar siltā ūdenī 
samitrinātu drānu. Rūpīgi noslaukiet, 
izmantojot mīkstu drānu. Neizmantojiet 
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus. 
Neiemērciet pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.

SVARĪGI. Ar šo BPA nesaturošo trauku jāapietas uzmanīgi. Ja izvēlēsities mazgāt trauku 
mazgājamajā mašīnā, nevis ar rokām, ņemiet vērā tālāk sniegtās norādes.

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgājamās 
mašīnas augšējā nodalījumā. Nenovietojiet 
trauku uz sāna. Rūpīgi nosusiniet visas 
detaļas pēc mazgāšanas. Izmantojiet 
saudzīgus trauku mazgāšanas ciklus, 
piemēram, normālo. Izvairieties no augstas 
temperatūras mazgāšanas cikliem.

Kad virtuves kombains netiek lietots, darba 
traukā var glabāt līdz diviem asmeņiem 
un trim diskiem, kā arī piedziņas adapteri, 
izmantojot trauka uzglabāšanas kārbu. 
Aptiniet strāvas vadu ap vada turētāju 
pamatnes apakšā, pēc tam nostipriniet 
kontaktspraudni, piespraužot to pie korpusa.

1 2

3 4
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PROBLĒMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI
Problēma Risinājums

Ja virtuves kombainam rodas 
kļūme vai tas nedarbojas, 
pārbaudiet tālāk minēto.

Pārbaudiet, vai virtuves kombains ir kārtīgi iesprausts 
iezemētā elektrības rozetē.

Pārliecinieties, vai trauks un vāks ir pareizi salāgoti un 
nofiksēti.

Vai esat vienlaikus nospiedis vairākas pogas?

Atvienojiet virtuves kombainu no elektrotīkla, tad pievienojiet 
to atkal rozetei.

Vai tās elektriskās ķēdes 
drošinātājs, kurā pievienots 
virtuves kombains, ir darba 
kārtībā?

Ja jums ir jaudas slēdzis, pārliecinieties, ka ķēde ir noslēgta.

Iespējams, ka virtuves 
kombainam jāatdziest līdz istabas 
temperatūrai.

Ja ātruma indikatora lampiņa izslēdzas un mirgo pogas Off/
Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) lampiņa, nogaidiet, līdz pogas 
Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) lampiņa izslēdzas, un 
mēģiniet vēlreiz. 
Lai virtuves kombains pilnībā atdzistu, nepieciešamas  
5-15 minūtes.

Motors var būt nobloķējies.
Ja ātruma indikatora lampiņa paliegt ieslēgta, kamēr mirgo 
pogas Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana) lampiņa, nospiediet 
pogu Off/Pulse (Izslēgšana/pulsēšana), lai atiestatītu motoru.

Ja virtuves kombains nesasmalcina 
vai negriež pareizi, rīkojieties, kā 
norādīts tālāk.

Pārliecinieties, vai diska asmens uz piedziņas adaptera ir 
novietots ar pacelto malu uz augšu.

Pārliecinieties, vai sastāvdaļas ir piemērotas griešanai un 
smalcināšanai.

Pārliecinieties, vai disks ir novietots procesa pozīcijā (tuvu 
trauka augšai) un nevis uzglabāšanas pozīcijā (zemu un trauka 
iekšpusē).

Ja darba trauka pārsegs 
neaizveras, izmantojot disku:

Pārliecinieties, vai disks ir uzstādīts pareizi un atbilstoši 
novietots uz piedziņas adaptera.

Ja problēmu nav iespējams 
novērst:

skatiet norādījumus sadaļā “KitchenAid garantijas nosacījumi 
(“Garantija”)”.
Neatgrieziet virtuves kombainu mazumtirgotājam. 
Mazumtirgotāji nenodrošina apkopi.
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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:

    -  Pilna divu 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.

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. 
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