
Food Processor 
5KFP1318*
5KFP1319*
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DALYS IR FUNKCIJOS

1 Atsparus pagrindas

2 Maitinimo laidas ir laido laikiklis  
(neparodyta)

3 Varomasis velenas

4 13 puodelių (3,1 l) Dubuo

5 Rankenos lankstas

6 Dangčio lankstas

7 Pjaustymo griežinėliais rankenėlė

8 Darbinio dubens dangtis su trijų dydžių 
tiekimo vamzdžiu

9 Dangčio užraktas

10 Trijų dydžių maisto produktų stūmiklis

11 Laikymo šaldytuve dangtis

12 Išoriškai reguliuojamas raikymo diskas  
(nuo plonų iki storų riekių)

13 Apverčiamasis smulkaus / vidutinio 
smulkinimo pjaustymo diskas

14 Universalus nerūdijančio plieno peilis

15 Tešlos minkymo peilis

16 Veleno adapteris (viršutinis)

17 Veleno adapteris (apatinis)

1

4

7

3
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9

6

5

8

2
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12

13

14

15

16

17
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DALYS IR FUNKCIJOS

18 Pjaustymo kubeliais rinkinio dangtis

19 Pjaustymo kubeliais peilis

20 Pjaustymo kubeliais rinkinio pagrindas

21 Pjaustymo kubeliais rinkinio valymo 
įrankis

22 Laikymo dėžutė

18

20

19

12

22

17

16

21

15

13

14

PRIEDŲ ATMINTINĖ

Priedas
Pridedama prie modelio

5KFP1319* 5KFP1318*

Išorinis riekių reguliavimas • •
Laikymo dėžutė • •
Plati anga • •
Trejopa tiekimo talpykla • •
Universalus peilis • •
Tešlos minkymo peilis • •
Smulkinimas plonais ir vidutinio 
storio griežinėliais • •

Laikymo dangtis •
Pjaustymo kubeliais rinkinys •
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SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo 
priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, nekiškite virtuvės kombaino į 

vandenį ar kitą skystį.
3. Šis prietaisas neskirtas naudoti mažesnių fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų 

asmenims (įskaitant vaikus), taip pat – asmenims, neturintiems patirties ar žinių, 
nebent juos atidžiai prižiūri arba išmoko naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas 
asmuo. Kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina akyla 
priežiūra.

4. 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.

5. Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių.
6. 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 centrą apžiūrai, remontui arba elektros ar 
mechanikos sureguliavimui.

7. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus, gali kilti 
gaisras, galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.

8. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto.

10. Smulkindami maistą, saugokite rankas ir laikykite įrankius nuo besisukančių ašmenų 
ar diskų, kad sumažintumėte rimto susižalojimo ar virtuvės kombaino apgadinimo 
riziką. Grandiklį galima naudoti tik tada, kai virtuvės kombainas išjungtas.

11. Peiliai yra aštrūs. Būkite atsargūs. Tvarkant aštrius pjovimo peilius, tuštinant dubenį ar 
valant prietaisą, reikia laikytis atsargumo priemonių.

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.
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12. Norėdami sumažinti susižalojimo riziką, niekada nedėkite pjaustymo peilio ar diskų 
ant pagrindo, prieš tai tinkamai neįstatę dubens.

13. Prieš naudodami virtuvės kombainą, įsitikinkite, kad dangtis saugiai užfiksuotas.
14. Nedėkite maisto produktų ranka. Visada naudokite maisto produktų stūmiklį.
15. Nebandykite pašalinti dangčio fiksavimo mechanizmo.
16. Norėdami išvengti susižalojimo rizikos, galinčios kilti apgadinus dangtį ar dubenį, 

nepripildykite dubens daugiau, nei nurodyta pagal didžiausio pripildymo ribą (ar 
vardinę talpą).

17. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
18. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
19. Tik Europos Sąjungai: šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą 

vaikams nepasiekiamoje vietoje.
20. 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 jei jie 
supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

21. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, 
gamintojo techninę priežiūrą vykdantis atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis 
asmuo.

22. Į virtuvės kombainą pildami karštą skystį būkite atsargūs, nes susikaupus garams 
skystis netikėtai gali ištikšti.

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

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

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

GAMINIO SAUGA

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

http://www.KitchenAid.eu


6

GAMINIO SAUGA
REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

Įtampa: 220–240 V~

Dažnis: 50-60 Hz

PASTABA. Šiame virtuvės kombaine įtaisytas poliarizuotas kištukas (viena geležtė platesnė nei 
kita). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šį kištuką galima įkišti į poliarizuotą lizdą tik vienu 
būdu. Jei kištukas ne visiškai tinka į lizdą, apsukite kištuką. Jei jis vis tiek netinka, susisiekite su 
kvalifikuotu elektriku. Nemodifikuokite kištuko.

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

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, Ekologinio projektavimo direktyvoje 2009/125/EB, RoHS 
direktyvoje 2011/65/ES ir vėlesniuose pakeitimuose.

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiaga perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu  . Todėl 
įvairias pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis vietos valdžios nuostatų, 
kuriomis reglamentuojamas 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.
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Veiksmas Nustatymas Maisto produktas Priedas

Kapoti „Low“ arba „Pulse“

Sūris*
Šokoladas*
Vaisiai
Šviežios prieskoninės 
žolelės*
Riešutai
Sojų varškė
Jautiena***

Universalus nerūdijančio 
plieno peilis

Malti arba ruošti tyrę „High“ arba „Pulse“

Maišyti „Low“

Makaronų padažas
Pesto padažas
Aštrus padažas
Padažai
Kepinių tešla

Pjaustyti griežinėliais  
(nuo plonų iki storų 
riekių)

„Low“

Vaisiai (minkšti)
Bulvės
Pomidorai
Daržovės (minkštos) Išoriškai reguliuojamas 

raikymo diskas

Didelis

Sūris
Vaisiai (kieti)
Daržovės (kietos)

Smulkinti  
(nuo smulkių iki 
vidutinio dydžio 
kubelių)

„Low“
Bulvės
Daržovės (minkštos)

Apverčiamasis smulkaus 
/ vidutinio smulkinimo 
pjaustymo diskasDidelis

Kopūstas
Sūris
Šokoladas
Vaisiai (kieti)
Daržovės (kietos)

Pjaustymas kubeliais „Low“

Bulvės
Daržovės
Vaisiai
Sūris

Pjaustymo kubeliais rinkinys

Minkyti „Low“
Raugas**
Tešla**

Tešlos minkymo peilis  

PRIEDŲ PASIRINKIMO VADOVAS

PRADŽIA

PASTABA. Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 3 minutes. Po 3 minučių prietaisas turi atvėsti, kad 
neperkaistų.

*Naudojant universalų nerūdijančiojo plieno peilį nerekomenduojama smulkinti didesnio kaip 
500 g (1/4 maisto ruošimo indo užimančio) šių sudedamųjų dalių kiekio.
**Nerekomenduojama smulkinti didesnio kaip 384 g šių sudedamųjų dalių kiekio.
***Nesmulkinkite didesnio kaip 225 g kiekio, prieš sudėdami į indą supjaustykite jautieną į 1 cm 
dydžio kubelius.
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Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami virtuvės kombainą pirmą kartą, visas dalis ir priedus plaukite rankomis arba 
indaplovėje (žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“).

PASTABA. Virtuvės kombainas sukurtas taip, kad visus priedus galima laikyti dubenyje.

Pakelkite dangčio užraktą, kad atrakintumėte 
dangtį. Atlenkite dubens dangtį ir pakelkite 
jį tiesiai į viršų, kad ištrauktumėte dangčio 
lankstą iš rankenos lanksto.

Išimkite visas dalis ir priedus iš dubens ir 
ištraukite maisto produktų stūmiklį iš tiekimo 
talpyklos.

Pastatykite dubenį ant pagrindo, sulygiuodami 
rankeną su dešinėje pagrindo pusėje esančiu 
iškilusiu mygtuku. Tinkamai sulygiuotas dubuo 
užsifiksuos ir turėtų iškilti tiesiai virš pagrindo.

Įstatykite veleno adapterį į dubenį, 
nuleisdami jį ant varomojo veleno.

GAMINIO SURINKIMAS

1

3

2

4

SVARBU. Pastatykite virtuvės kombainą ant sauso, lygaus stalviršio, kad valdymo mygtukai būtų 
priekyje. Neprijunkite virtuvės kombaino, kol jis nėra visiškai surinktas.
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GAMINIO SURINKIMAS
PASTABA. Kad lengviau surinktumėte prietaisą, įstatykite pageidaujamą peilį ar diską prieš 
pritvirtindami dubens dangtį.

PASTABA. Virtuvės kombainas veiks tik tada, kai dubens dangtis bus visiškai uždarytas, didysis 
maisto produktų stūmiklis bus savo vietoje, o dubuo ir tinkamai pritvirtintas prie pagrindo.

Norėdami pritvirtinti dubens dangtį, 
užkabinkite dangčio lankstą už rankenos 
lanksto ant dubens ir uždarykite dangtį.

Kai dubens dangtis uždarytas, dangčio 
užraktas bus užrakintoje padėtyje.

5 6

UNIVERSALAUS PEILIO ARBA TEŠLOS MINKYMO PEILIO MONTAVIMAS

Uždėkite apatinį veleno adapterį ant 
viršutinio veleno adapterio. Padėkite peilį 
ant veleno adapterio. Pasukite peilį, kad jis 
atsidurtų ant adapterio pagrindo.

Uždėkite dubens dangtį ir įsitikinkite, kad 
dangčio užraktas nuspaustas žemyn ir 
dangtis užfiksuotas.

1 2
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GAMINIO SURINKIMAS

PATARIMAS: gali reikėti sureguliuoti veleno adapterį trumpam įjungiant maitinimo veleną, kol jis 
įsistatys į vietą. Kad montuoti būtų lengviau, įsitikinkite, kad reguliavimo rankena yra „0“ padėtyje.

IŠ IŠORĖS REGULIUOJAMOJO RAIKYMO DISKO MONTAVIMAS

RAIKYMO STORIO REGULIAVIMAS

Laikykite raikymo diską už kilpų pirštams ir 
uždėkite jį ant veleno adapterio.

Norėdami pritvirtinti dubens dangtį, 
užkabinkite dangčio lankstą už rankenos 
lanksto ant dubens ir uždarykite dangtį.

Kai dubens dangtis uždarytas, dangčio 
užraktas bus užrakintoje padėtyje.

PASTABA. Rankenėlė naudojama tik su iš 
išorės reguliuojamuoju raikymo disku. Storio 
nustatymų keitimas naudojant kitus diskus ar 
peilius neturės jokios įtakos darbui.

PASTABA. Virtuvės kombainas veiks tik tada, 
kai dubuo bus visiškai uždengtas ir tinkamai 
pritvirtintas prie pagrindo.

Nustatykite pageidaujamą storį pakreipdami 
rankenėlę į kairę, kad pjaustytumėte ploniau, 
ir į dešinę, kad pjaustytumėte storiau.

Ploniau
Storiau

1 2

3

1
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PJAUSTYMO KUBELIAIS RINKINIO MONTAVIMAS

Nuo pagrindo nuėmę dubenį, į dubenį 
įdėkite pjaustymo kubeliais pagrindą, peilį (į 
viršų nukreipę pusę su tekstu) ir dangtį.

Sulygiuokite pjaustymo kubeliais rinkinio 
dangtį su tiekimo plotu plačia anga.

1

2

Uždenkite dubenį dangčiu. Paimkite mažą 
ir (arba) vidutinio dydžio tiekimo talpyklą. 
Dėkite maisto į pjaustymo kubeliais įrenginį.

Supjaustę kubeliais nuimkite dubens dangtį, 
pjaustymo kubeliais rinkinio dangtį ir 
pjaustymo kubeliais peilį, tada ant pjaustymo 
kubeliais rinkinio pagrindo uždėkite 
pjaustymo kubeliais rinkinio valymo įrankį ir 
pro tinklelį prastumkite šiek tiek maisto.

1 2

3 4

GAMINIO SURINKIMAS

GAMINIO NAUDOJIMAS
Prieš įjungdami virtuvės kombainą, įsitikinkite, 
kad dubuo, peiliai / diskas ir dubens dangtis 
tinkamai sumontuoti ant pagrindo (žr. skyrių 
„Gaminio surinkimas“).

Pavojų kelia besisukantys ašmenys

Visada naudokite maisto stumtuvą.

Nekiškite pirštų į angas.

Laikykite atokiai nuo vaikų.

Jei nepaisysite šių nurodymų, galite 
nusipjauti kūno dalį arba įsipjauti.

ĮSPĖJIMAS
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GAMINIO NAUDOJIMAS

Norėdami įjungti paspauskite „Low“ 
arba „High“. Virtuvės kombainas veiks 
nenutraukiamai ir švies indikatoriaus 
lemputė.
Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite 
„Low“ ar „High“ arba mygtuką „Off/Pulse“.

Norėdami naudotis pulsavimo funkcija:  
Paspauskite mygtuką „Off/Pulse“ norėdami 
trumpų protrūkių arba paspauskite ir 
palaikykite norėdami ilgesnių protrūkių. 
Pulsavimo funkcija veikia tik esant dideliam 
greičiui. Virtuvės kombainas išsijungs, kai 
atleisite mygtuką „Off/Pulse“.

Kai baigsite, paspauskite mygtuką „Off/Pulse“. 
Indikatoriaus lemputė užges ir peilis arba 
diskas sulėtės, kol visiškai sustos.

Prieš nuimdami dubens dangtį, palaukite, 
kol peilis arba diskas visiškai sustos. Prieš 
nuimdami dubens dangtį arba ištraukdami 
virtuvės kombaino kištuką iš elektros lizdo, 
įsitikinkite, kad virtuvės kombainas išjungtas.

1

3

2

4

TREJOPOS TIEKIMO TALPYKLOS NAUDOJIMAS

Trejopa tiekimo talpykla naudojama su trijų dalių 
maisto produktų stūmikliu.

Dideliems produktams smulkinti naudokite visą 
tiekimo talpuklą ir didelį maisto produktų stūmiklį.

PASTABA. Įrenginys nepasileis, jei į didelę tiekimo 
talpyklą bus pridėta maisto aukščiau didžiausio 
pripildymo ribos.

Mažesniems produktams smulkinti tiekimo 
talpykloje naudokite vidutinio dydžio maisto 
produktų stūmiklį.

Mažiausiems, ploniausiems produktams smulkinti 
naudokite mažą maisto produktų stūmiklį.

Naudodamiesi įpylimo anga mažame maisto 
produktų stūmiklyje, lėtai įpilkite aliejaus ar kitų 
skysčių į dubenį.

Trijų dalių 
maisto 

produktų 
stūmiklis
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GAMINIO IŠMONTAVIMAS
APDOROTŲ MAISTO PRODUKTŲ PAŠALINIMAS

Virtuvės kombaino išjungimas: prieš 
išardydami virtuvės kombainą, paspauskite 
mygtuką „Off/Pulse“ ir ištraukite kištuką iš 
elektros lizdo.

Pakelkite dangčio užraktą, kad atrakintumėte 
dubens dangtį, tuomet jį nuimkite.

Jeigu naudojote diską, nuimkite jį prieš 
nuimdami dubenį. Paėmę diską už angų 
pirštams, tiesiai pakelkite.

Nuimkite veleno adapterį ir universalų peilį, 
jeigu jį naudojote. Kai nuimsite adapterį, 
peilis liks ant veleno adapterio.

1 2

3 4

Nuimkite dubenį nuo pagrindo ir naudodami 
mentelę išimkite maistą iš dubens.

5
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

PASTABA. Jeigu virtuvės kombaino dalis plaunate rankomis, nenaudokite abrazyvinių valiklių 
ar šveičiamųjų kempinių. Jais galite subraižyti dubenį ar dangtį ir dėl jų gali pakisti dubens ir 
dangčio spalva.

Prieš valydami virtuvės kombainą, 
paspauskite mygtuką „Off/Pulse“ ir ištraukite 
kištuką iš elektros lizdo.

Drėgna šluoste nuvalykite pagrindą ir 
laidą. Kruopščiai nusausinkite minkšta 
šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar 
šveičiamųjų kempinių. Neįmerkite pagrindo į 
vandenį ar kitą skystį.

SVARBU.Šiems dubenims, kuriuose nėra BPA, reikalinga ypatinga priežiūra. Jeigu, užuot rinkęsi 
plauti rankomis, nusprendžiate naudotis indaplove, vadovaukitės šiomis gairėmis.

Visas dalis galima plauti viršutinėje 
indaplovės lentynoje. Nedėkite dubens 
ant šono. Nuplovę kruopščiai nusausinkite 
visas dalis. Naudokite įprastą švelnaus 
indų plovimo režimą. Venkite didelės 
temperatūros režimo.

Kai nenaudojate virtuvės kombaino, jo 
dubenyje galite laikyti iki dviejų peilių ir tris 
diskus, taip pat veleno adapterį, naudodami 
dubens laikymo dėžutę. Apvyniokite 
maitinimo laidą aplink laido laikiklį, esantį 
pagrindo apačioje, tuomet pritvirtinkite 
kištuką prisegdami jį prie korpuso.

1 2

3 4



LI
ET

U
V

IŲ
 K

.

15

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
Problema Sprendimas

Jei virtuvės kombainas sugestų 
ar nebeveiktų, patikrinkite toliau 
nurodytus dalykus:

Patikrinkite, ar virtuvės kombainas saugiai prijungtas prie 
įžeminto elektros lizdo.

Įsitikinkite, kad dubuo ir dangtis tinkamai sulygiuoti ir 
užfiksuoti.

Paspaudėte daugiau  nei vieną mygtuką vienu metu?

Atjunkite virtuvės kombainą, tuomet vėl jį prijunkite prie 
maitinimo tinklo.

Ar virtuvės kombaino grandinės 
saugiklis nėra perdegęs?

Jei turite automatinių jungiklių skydą, patikrinkite, ar grandinė 
uždara.

Virtuvės kombainui gali reikėti 
atvėsti iki kambario temperatūros

Jeigu išsijungia greičio lemputė ir mirksi „Off/Pulse“ lemputė, 
palaukite, kol „Off/Pulse“ lemputė išsijungs, ir bandykite dar 
kartą. 
Gali reikėti 5–15 minučių, kol virtuvės kombainas visiškai 
atvės.

Variklis gali būti užrakintas:
jei šviečia greičio lemputė, o „Off/Pulse“ lemputė mirksi; 
paspauskite mygtuką „Off/Pulse“, kad iš naujo įjungtumėte 
variklį.

Virtuvės kombainas tinkamai 
nesmulkina arba nepjausto 
griežinėliais:

Įsitikinkite, kad ant veleno adapterio esanti disko pusė su 
iškilusiais ašmenimis yra nukreipta į viršų.

Įsitikinkite, kad ingredientai yra tinkami pjaustyti griežinėliais 
ar smulkinti.

Įsitikinkite, kad diskas įtaisytas apdorojimo padėtyje (prie 
dubens viršaus), o ne laikymo padėtyje (žemai ir dubenyje).

Jeigu naudojant diską darbinio 
dubens dangtis neužsidaro:

Įsitikinkite, kad diskas tinkamai įmontuotas ir tinkamai 
uždėtas ant veleno adapterio.

Jeigu problemos negalima 
ištaisyti:

Žr. skyrių „KitchenAid“ garantijos sąlygos („Garantija“).
Negrąžinkite virtuvės kombaino pardavėjui. Pardavėjai 
neteikia priežiūros.
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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:

    -  Visapusė dvejų 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.

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

©2021 m. Visos teisės saugomos. 
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