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PASTABA. viršutiniame piltuvėlyje telpa ne daugiau kaip 283 g (10 oz) kavos pupelių.*

DALYS IR FUNKCIJOS

1 Viršutinio piltuvėlio dangtelis

2 Viršutinis piltuvėlis

3 Malimo dydžio rankenėlė

4 Dozės parinkimo rankenėlė

5 Laiko reguliavimo rankenėlė

6 Apatinis piltuvėlis

7 Apatinio piltuvėlio dangtelis

8 Guminis kaištis

9 Portafiltro laikiklio kreiptuvas

10 Tirščių surinkimo dėklas

11 Portafiltro laikiklis

12 Malimo dydžio indikatorius

13 Dozės parinkimo indikatorius

14 Malimo laiko indikatorius

15 Paleidimo / sustabdymo mygtukas

16 Programos mygtukas

Program
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* Talpa gali skirtis priklausomai nuo kavos tipo ir paskrudinimo.
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GAMINIO SAUGA

Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti 
sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS

PAVOJUS Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei 
nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. 
Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.

Jūsų ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Tai saugos perspėjamasis simbolis.
Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti 
jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.
Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju 
simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Tų žodžių 
reikšmė:

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei 
nesilaikysite instrukcijų.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Prieš naudojant elektros prietaisą būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo 
priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Tik Europos Sąjungai: asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra 

silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių, gali naudoti prietaisus, jei tokie asmenys yra 
prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta 
galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

3. Tik Europos Sąjungai: šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba įvykus 
prietaiso gedimui, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas. Grąžinkite prietaisą į 
artimiausią įgaliotą techninės priežiūros įstaigą apžiūrai, remontui arba elektros ar 
mechanikos sureguliavimui.

5. Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad viršutinis piltuvėlis tvirtai uždėtas.
6. Nebandykite pašalinti dangčio fiksavimo mechanizmo.
7. Naudojant gamintojo nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus, gali kilti 

gaisras, galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.
8. Prieš naudodami patikrinkite, ar viršutiniame piltuvėlyje nėra pašalinių objektų.
9. Nenaudokite šio prietaiso lauke.

10. Kad nekiltų gaisro, elektros smūgio ir sužeidimų pavojaus, nemerkite laido, kištukų ar 
paties prietaiso į vandenį arba kitus skysčius. 
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11. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai 
arba protiniai gebėjimai yra sumažėję, taip pat asmenims, neturintiems patirties ir 
žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba išmoko naudotis prietaisu už jų saugumą 
atsakingas asmuo.

12. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
13. IŠJUNKITE prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, prieš 

montuodami arba išmontuodami dalis, taip pat prieš jį valydami. Norėdami atjungti 
prietaiso maitinimą, suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Niekada 
netraukite už maitinimo laido.

14. Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių.
15. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto.
16. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, 

gamintojo techninę priežiūrą vykdantis atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis 
asmuo.

17. Prireikus keisti priedus ar liestis prie judančių dalių, pirmiausia prietaisą išjunkite ir 
atjunkite nuo maitinimo tinklo.

18. PERSPĖJIMAS. Kad nekiltų pavojaus dėl atsitiktinės šiluminio išjungiklio grįžties, šio 
prietaiso negalima jungti naudojant išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį. Taip 
pat negalima prietaiso prijungti prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama.

19. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir 
valymas“.

20. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui: 
– parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse; 
– ūkininkų sodybose; 
– viešbučių, motelių ir kitų tipų apgyvendinimo patalpų klientams; 
– nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

GAMINIO SAUGA

REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

Įtampa: 220-240 voltų AC

Dažnis: 50-60 Hz

Galia: 150 vatų

PASTABA. Jei kištukas netelpa į lizdą, 
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar 
aptarnavimo specialistą. Nemodifikuokite 
kištuko. Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginimo laido. Jei maitinimo 
laidas per trumpas, tegul kvalifikuotas 
elektrikas arba priežiūros specialistas 
sumontuoja elektros lizdą šalia prietaiso.

Laidas negali nukarti nuo spintelės arba stalo 
viršaus, kur jį galėtų timptelėti vaikai arba už 
jo būtų galima netyčia užkliūti.

Instrukcijas galite rasti ir internete, apsilankę mūsų svetainėje:
www.KitchenAid.eu

http://www.KitchenAid.eu
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GAMINIO SAUGA

GAMINIO APŽVALGA
Šioje girninėje kavamalėje yra 70 unikalių malimo dydžio nustatymų, kurie tinka įvairiausiems kavos 
plikymo būdams – nuo smulkiausio malimo nustatymo espreso kavai, iki rupiausio nustatymo 
prancūziškam spaudimui („French Press“). 
Reguliuodami dozės pasirinkimo rankenėlę galite pasirinkti nuo 1 iki 2 mažų espreso puodelių arba 
nuo 1 iki 12 puodelių kavos.

KAVOS MALIMO LAIKO TRUKMĖS LENTELĖ

Kavos tipas „French 
Press“ Filtravimas Lašinama kava Espreso

Malimo dydis Rupus Vidutiniškai rupus Vidutinis Smulkus

Dozės pasirinkimas 1–12 puodelių 1–12 puodelių 1–12 puodelių 1–2 maži 
puodeliai

Nustatyme 
naudojamas

Apatinis 
piltuvėlis Apatinis piltuvėlis Apatinis 

piltuvėlis
Portafiltro 

laikiklis

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Gaminio perdirbimas 
- Šis prietaisas pažymėtas remiantis 
Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje 
galiojančiais įstatymais, apimančiais direktyvos 
dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
(EEĮA) nuostatas. 
– Užtikrindami, kad šis gaminys būtų šalinamas 
tinkamai, padėsite išvengti neigiamų 
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios 
galimos netinkamai tvarkant šio gaminio 
atliekas. 

 
– Ant gaminio ar prie jo pridedamos 
 
dokumentacijos esantis simbolis  reiškia, 
kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis, bet reikia pristatyti į atitinkamą 
elektros ir elektroninės įrangos surinkimo 
centrą perdirbti. 
Norėdami gauti išsamesnės informacijos 
apie šio gaminio tvarkymą, išmetimą ir 
perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto tarnybą, 
buitinių atliekų šalinimo paslaugų teikėją ar 
parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

ATITIKTIES DEKLARACIJA (ES)

Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir platinamas vadovaujantis saugos reikalavimais, 
numatytais EB direktyvose: Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES, Elektromagnetinio 
suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES, RoHS direktyvoje 2011/65/ES ir vėlesniuose 
pakeitimuose.

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiaga yra perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu . Todėl įvairias 
pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis atliekų šalinimą reglamentuojančių 
vietos valdžios nuostatų.
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GAMINIO SURINKIMAS
Pirmiausia išvalykite visas dalis ir priedus. (Žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“). Gaminį pastatykite ant 
sauso, plokščio, lygaus paviršiaus, pvz., ant stalviršio ar stalo.

1

2

1

2

Viršutinį piltuvėlį uždėkite ant prietaiso, 
užrakinimo piktogramą atsukus į priekį. 
Pasukite viršutinį piltuvėlį, kol jis užsifiksuos. 
Įberkite nesmulkintų kavos pupelių. Ant 
viršutinio piltuvėlio uždėkite viršutinio 
piltuvėlio dangtelį.

1

Malimui į apatinį piltuvėlį: atidarykite guminį 
kaištį ir paslinkite apatinį piltuvėlį į reikiamą 
padėtį.

2

Malimui į portafiltrą:  
nuimkite tirščių surinkimo dėklą, tada nuimkite 
portafiltro laikiklį. Portafiltro laikiklį įdėkite į 
portafiltro laikiklio kreiptuvą.  
Įdėkite tirščių surinkimo dėklą.

3

Malimui į portafiltrą:  
naudodami standartinį rezidentinį portafiltrą 
(54 mm) įkiškite jį palei viršutinius portafiltro 
laikiklio kreiptuvus. 

4

Malimui į portafiltrą: jei naudojate įprastą 
portafiltrą (58 mm), įstatykite jį į vidurinius 
portafiltro laikiklio kreiptuvus.

5
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Program

Kaip pradėti malti: 
norėdami pradėti malti paspauskite Pradėti / 
sustabdyti ( ).
Malūnėlis automatiškai sustos laikui ekrane 
pasiekus 0.

3

Program

Kaip pristabdyti malant: 
pristabdykite paspausdami Pradėti / stabdyti 
( ). Jei norite tęsti malimą, spauskite 
Pradėti / stabdyti ( ).

PASTABA. Malūnėlį galima pristabdyti 
15 sek. Praėjus 15 sek. ciklas atšaukiamas, o 
ekrane rodomas dabartinis pasirinkimas.

4

GAMINIO NAUDOJIMAS

French Press Perc Drip Espresso

Program

Malimo dydžio pasirinkimas: žr. plikymo 
būtų piktogramas ant prietaiso.  
Pasukdami malimo dydžio rankenėlę 
pasirinkite malimo dydį ( ) plikymo būdo, 
kurį naudojate, diapazone. Pasirinktas malimo 
dydis bus rodomas ekrane.

PASTABA. Malimo dydžio skaičiui didėjant 
pats malimo dydis mažėja (1 yra rupus, o 
70 yra smulkus).

1

Less

More

French Press Perc Drip Espresso

Program

Pasirinkite kavos dozę:  
pasukite dozės pasirinkimo rankenėlę pagal 
įprastų ar mažų puodelių skaičių ( ).
„French press“ ( ), filtravimas ( ), 
lašinama kava ( ): pasirinkite 1–12 puodelių. 
Espreso ( ): pasirinkite 1–2 mažus puodelius.

2

Program

Kaip atšaukti malimo ciklą: paspauskite ir 
3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką 
Pradėti / stabdyti ( ).

5 PATARIMAS. Jei malimo dydžio rankenėlę 
sunku sukti, įjunkite prietaisą ir leiskite jam 
veikti tuo tarpu reguliuodami dydį, kad 
pašalintumėte kavos tirščius, įstrigusius tarp 
girnų.
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GAMINIO NAUDOJIMAS

Program

Kaip keisti dozės kavos kiekį:  
jei norite, pasukite laiko reguliavimo rankenėlę 
ir pritaikykite pageidaujamą kavos kiekį 
konkrečiai pasirinktai dozei. Padidinkite malimo 
laiką ( ), kad padidintumėte sumaltos kavos 
kiekį arba sumažinkite malimo laiką, kad 
sumažintumėte sumaltos kavos kiekį.

6

PROGRAMOS FUNKCIJA

Girninėje kavamalėje yra programavimo funkcija. Ši funkcija leidžia išsaugoti pritaikytas dozes 
kiekvienam plikymo būdui pagal malimo laiką ( ). 

Program

Kaip išsaugoti dozės nustatymą: nustatę pageidaujamą 
dozės laiką ( ) paspauskite mygtuką Programa ir išsaugokite 
pasirinktą malimo laiką.
Išsaugojus dozės malimo laiką ( ) pagal plikymo būdą, girninė 
kavamalė automatiškai sureguliuoja malimo laiką visoms 
kitoms dozėms atitinkamai pagal plikymo būdą.

PASTABA. Jei norite atkurti visus gamyklos dozės nustatymus, paspauskite mygtuką Programa ir 
palaikykite paspaudę 3 sekundes.

Kavos tipas „French 
Press“ Filtravimas Lašinama kava Espreso

Maksimali malimo 
laiko trukmė 
(sekundėmis)

99,8 99,8 95,5 28,7

KAVOS MALIMO LAIKO TRUKMĖS LENTELĖ.

PASTABA. Priklausomai nuo kavos plikymo būdo naudojamas maksimali malimo trukmė. Žemiau 
pateikiamos maksimalios malimo laiko trukmės.
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KŪGIO FORMOS GIRNŲ REGULIAVIMAS

Pakelkite viršutinių girnų mikro reguliavimo 
skląstį. Tada viršutines girnas pakelkite iki 
pageidaujamo nustatymo, o skląstį vėl 
užfiksuokite.

4

1

2

Viršutines girnas vėl įdėkite į aparatą ir 
pasukdami užfiksuokite.  
Vėl uždėkite viršutinį piltuvėlį.

5

Girninėje kavamalėje yra reguliuojamos viršutinės girnos. Reguliuojant šias girnas plečiasi malimo 
dydžio diapazonas, leisdamas pasirinkti dar konkrečiau pagal Jūsų skonį.

GAMINIO NAUDOJIMAS

1

2

Norėdami nuimti viršutinį piltuvėlį, pasukite ir 
pakelkite jį.
Pasukite apatinį užraktą, kad viršutinį piltuvėlį 
ištuštintumėte į kitą talpą.

1

1

2

Uždėkite tuščią viršutinį piltuvėlį su dangteliu 
ir pasukdami užfiksuokite.  
Jei norite leisti malūnėliui veikti, kol aparatas 
ištuštės, paspauskite Pradėti / stabdyti ( ).

2

Apatinis 
užraktas

Atjunkite girninę kavamalę. Nuimkite viršutinį 
piltuvėlį ir išmeskite aparate likusias kavos 
pupeles.
Pakelkite viršutinių girnų rankenėlę. Pasukdami 
atrakinkite, o viršutinį piltuvėlį pakelkite 
naudodami rankenėlę.

3

Viršutinės 
girnos

Rankenėlė
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Viršutines girnas išvalykite naudodami šepetėlį. 
Apatines girnas išvalykite šepetėlių arba dulkių 
siurbliu, kad pašalintumėte kavos likučius.

4

1

2

Viršutines girnas vėl uždėkite ir pasukdami 
pagal laikrodžio rodyklę užfiksuokite.
Uždėkite viršutinį piltuvėlį ir dangtelį.

5

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
GIRNŲ VALYMAS

Nuimkite viršutinį piltuvėlį, raskite viršutinių 
girnų rankenėlę, pasukite ją ir pakelkite, kad 
nuimtumėte viršutines girnas. 

3

1

2

Norėdami nuimti viršutinį piltuvėlį, pasukite ir 
pakelkite jį.
Pasukite apatinį užraktą, kad viršutinį piltuvėlį 
ištuštintumėte į kitą talpą.

1

1

2

Uždėkite tuščią viršutinį piltuvėlį ir dangtelį.
Jei norite leisti malūnėliui veikti, kol aparatas 
ištuštės, paspauskite Pradėti / stabdyti ( ). 
Tada atjunkite girninę kavamalę.

2

Apatinis 
užraktas
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SVARBU. Kad nesugadintumėte, pagrindinės girninės kavamalės dalies, girnų ar maitinimo 
laido niekada neplaukite ir nenardinkite į vandenį ir nedėkite į indaplovę.

Viršutinį piltuvėlį, viršutinio piltuvėlio dangtelį, 
apatinį piltuvėlį, apatinio piltuvėlio dangtelį, 
tirščių surinkimo dėklą ir portafiltro laikiklį 
galima plauti šiltu, muilinu vandeniu, o tada 
išskalauti švariu vandeniu bei nusausinti švaria 
minkšta šluoste.

1

Pagrindinę girninės kavamalės dalį nušluostykite 
minkšta, drėgna šluoste. Gerai nusausinkite.

2

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
Problema Sprendimas

Girninės kavamalės ekranas nėra 
apšviestas.

Girninė kavamalė turi veikti budėjimo režimu. Paspauskite 
bet kurį mygtuką arba pasukite bet kurią rankenėlę, kad 
pažadintumėte girninę kavamalę.

Girninė kavamalė nepradeda suktis.

Patikrinkite, ar girninė kavamalė tinkamai prijungta prie 
įžeminto lizdo.
Jei turite automatinių jungiklių skydą, patikrinkite, ar grandinė 
uždara.

Jei girninės kavamalės ekrane 
rodomi 3 brūkšneliai (---).

Tai reiškia, kad viršutinis piltuvėlis neužfiksuotas. Dėl tinkamo 
montavimo žr. gaminio surinkimo instrukcijas.

Jei girninė kavamalė neįsijungia, o 
ekrane rodomas užrašas „Er2“.

Girninė kavamalė veikia apsaugos nuo variklio perkrovos 
režimu. Atjunkite girninę kavamalę, nuvalykite girnas, surinkite 
aparatą ir saugiai įjunkite į įžemintą lizdą.

Jei girninė kavamalė neįsijungia, o 
ekrane rodomas užrašas „Er3“.

Girninė kavamalė veikia apsaugos režimu. Atjunkite girninę 
kavamalę ir leiskite atvėsti 10 minučių prieš vėl ją įjungdami.

Jei iš tirščių išleidimo angos nebyra 
kava.

Patikrinkite, ar viršutiniame piltuvėlyje yra šviežių kavos 
pupelių.

Jei girninė kavamalė veikia įprastai, 
tačiau staiga sustoja.

Sustabdykite girninę kavamalę. Gali būti, kad tarp girnų 
įstrigo kavos pupelė. Informacijos apie girnų valymą žr. skyrių 
„Priežiūra ir valymas“.

Jums nepatinka automatinio 
dozavimo kiekis.

Kavos dozės yra programuojamos – žr. skyrių apie 
programavimą.

Jeigu problemos negalima ištaisyti.

Žr. skyrius „„KitchenAid“ garantijos (toliau – garantija) sąlygos“. 
Negrąžinkite girninės kavamalės pardavėjui – jis neteikia 
techninio aptarnavimo paslaugų.
PASTABA. Visas kitas paslaugas turėtų teikti įgaliotas 
aptarnavimo specialistas.
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„KITCHENAID“ GARANTIJOS  
(TOLIAU – GARANTIJA) SĄLYGOS 
„KitchenAid Europa Inc.“, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (toliau – 
garantas) suteikia garantiją galutiniam klientui, kuris yra vartotojas, pagal toliau nurodytas 
sąlygas. 

Garantija taikoma kartu su teisės aktų nustatytomis garantinėmis galutinio kliento teisėmis 
gaminio pardavėjo atžvilgiu ir jų neriboja bei nepažeidžia.

1)  GARANTIJOS TAIKYMO SRITIS IR SĄLYGOS

a)    Garantas suteikia garantiją 1 dalies b punkte nurodytiems gaminiams, kuriuos 
vartotojas įsigijo iš pardavėjo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės Europos ekonominės 
erdvės šalyse, Moldovoje, Juodkalnijoje, Rusijoje, Šveicarijoje arba Turkijoje.

b)    Garantijos laikotarpis priklauso nuo įsigyto gaminio ir yra toks, kaip nurodyta toliau:

       5KCG8433 Visapusė dvejų metų garantija nuo pirkimo datos.

       5KCG8433 (Artisan) Visapusė penkerių metų garantija nuo pirkimo datos.

c)    Modelio numeris nurodytas ant įsigyto gaminio [●].

d)    Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo įsigijimo datos, t. y. dienos, kurią vartotojas 
įsigijo gaminį iš prekiautojo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės.

e)    Garantija padeda užtikrinti, kad gaminys neturėtų defektų.

f )    Pagal šią garantiją garantas pasirinktinai teikia vartotojui toliau nurodytas paslaugas, jei 
garantijos laikotarpiu aptinkamas defektas ir dėl jo pateikiama pretenzija:

      -   sugedusio gaminio arba gaminio dalies remontas arba
      -   sugedusio gaminio arba gaminio dalies pakeitimas. Jei gaminys nebeprieinamas, 

garantas turi teisę pakeisti jį vienodos arba didesnės vertės gaminiu.

g)    Jei vartotojas pageidauja pateikti pretenziją pagal garantiją, jis turi susisiekti su 
konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centru arba kreiptis tiesiogiai į 
garantą; 

       HOME DECOR 
Valukoja 8 
11415 TALLINN 
ESTONIA 
Tel.: +370 671 35 380 
info@kitchen.ee

       adresu „KitchenAid Europa, Inc.“ Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, 
Belgium.

h)    Remonto išlaidas, įskaitant atsarginių dalių tiekimą, ir pašto išlaidas, susijusias su 
gaminio ar gaminio dalies be defektų pristatymu, padengia garantas. Garantas taip pat 
padengia pašto išlaidas, susijusias su sugedusio gaminio ar gaminio dalies grąžinimu, 
jei garantas arba konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centras paprašė 
grąžinti sugedusį gaminį ar gaminio dalį. Tačiau vartotojas padengia atitinkamos 
pakuotės, kurioje grąžinamas sugedęs gaminys ar gaminio dalis, išlaidas.

i)     Norėdamas pateikti pretenziją pagal garantiją, vartotojas turi pateikti gaminio įsigijimo 
kvitą arba sąskaitą faktūrą.

http://info@kitchen.ee
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„KITCHENAID“ GARANTIJOS  
(TOLIAU – GARANTIJA) SĄLYGOS 
2)  GARANTIJOS TAIKYMO APRIBOJIMAI 

a)    Garantija taikoma tik asmeniniais, o ne profesiniais ar komerciniais tikslais 
naudojamiems gaminiams.

b)    Garantija netaikoma įprasto nusidėvėjimo, netinkamo ar piktnaudžiaujamo naudojimo, 
naudojimo instrukcijos nesilaikymo, gaminio naudojimo esant netinkamai elektros 
įtampai, taip pat diegimo ir veikimo pažeidžiant galiojančias taisykles dėl elektros 
energijos bei jėgos naudojimo (pvz., smūgių) atvejais.

c)    Garantija netaikoma, jei gaminys buvo modifikuotas arba pakeistas, pvz., 120 V gaminių 
pakeitimo 220–240 V gaminiais atveju.

d)    Teikiant paslaugas pagal garantiją, garantijos laikotarpis nėra pratęsiamas ir 
nepradedamas naujas garantijos laikotarpis. Įdiegtų atsarginių dalių garantijos 
laikotarpis baigiasi kartu su viso gaminio garantijos laikotarpiu.

e)    Papildomos arba kitos pretenzijos, ypač reikalavimai atlyginti žalą, nenagrinėjami.

Pasibaigus garantijos laikotarpiui arba gaminių, kuriems netaikoma garantija, atveju 
„KitchenAid“ klientų aptarnavimo centrai ir toliau gali atsakyti į galutinių klientų klausimus 
ir suteikti informacijos. Daugiau informacijos taip pat galima rasti mūsų svetainėje  
www.kitchenaid.eu

Savo naują „KitchenAid“ prietaisą užregistruokite dabar: 
http://www.kitchenaid.eu/register

GAMINIO REGISTRACIJA

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