BLENDERA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
BLENDERA DROŠA LIETOŠANA
Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.
Šajā instrukcijā, kā arī uz pašas ierīces esam norādījuši
daudz dažādu drošības paziņojumu. Izlasiet un ievērojiet
visus drošības paziņojumus.
Šādi izskatās drošības brīdinājuma simbols.
Šis simbols jūs brīdinās par potenciālo
apdraudējumu, kura rezultātā jūs vai citas
personas var aiziet bojā vai gūt nopietnas
traumas.
Uz drošības paziņojumiem norādīs drošības brīdinājuma
simbols vai arī vārdi „BĪSTAMI”(„DANGER”) vai
„BRĪDINĀJUMS.” (WARNING”) Šie vārdi nozīmē:
Ja nekavējoties neievērosiet
norādījumus, jūs varat aiziet
bojā vai gūt smagas traumas.
Ja neievērosiet norādījumus,
jūs varat aiziet bojā vai gūt
smagas traumas.
Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kas ir
potenciālais apdraudējums, kā var samazināt traumu
gūšanas risku, kā arī kas notiks, ja šie norādījumi netiks
ievēroti.

BŪTISKI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Lietojot elektroierīces, ir jāievēro galvenie drošības
pasākumi, tostarp:
1. Izlasiet visas instrukcijas. Ierīces nepareizas lietošanas
rezultātā var tikt gūtas traumas.
2. Lai izvairītos no elektrotrieciena gūšanas, blenderi
nedrīkst iemērkt ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām
fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai arī bez
pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šādas
personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus
par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas iespējamos
riskus.
4. Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, un personas ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai arī bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot
tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir
saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un
ir izpratušas iespējamos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt un apkopt
ierīci.
5. Ja ierīce netiek lietota, pirms tās daļu uzlikšanas vai
noņemšanas, kā arī pirms tīrīšanas tā ir jāatslēdz no
elektrotīkla.
6. Nedrīkst pieskarties kustībā esošām detaļām.
7. Blenderi nedrīkst lietot, ja tā vads vai kontaktdakša ir
bojāta, pati ierīce nepareizi darbojas, vai ir tikusi
nomesta vai jebkāda veidā bojāta. Nogādājiet ierīci
tuvākajā autorizētajā servisa centrā, lai veiktu tās
apskati, remontu vai elektrisku/mehānisku
noregulēšanu.
8. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
9. Ierīces vads nedrīkst nokarāties pār galda vai letes
malu.
10. Lai izvairītos no traumu gūšanas vai blendera
sabojāšanas, smalcināšanas laikā nelieciet traukā rokas
vai virtuves rīkus. Drīkst izmantot lāpstiņu, bet tikai tad,
kad blenderis ir izslēgts.
11. Asmeņi ir asi. Īpaša piesardzība jāievēro, rīkojoties ar
asajiem asmeņiem, iztukšojot trauku, kā arī tīrīšanas
laikā.
12. Izmantojot piederumus, kurus nav ieteicis uzņēmums
„KitchenAid”, var tikt gūtas traumas.
13. Mirgojošs indikators norāda uz ierīces gatavību —
nepieskarieties asmeņiem vai kustīgajām detaļām.
14. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgos

apstākļos, piemēram:
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba
vietās;
- lauku mājās;
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās
apmešanās vietās;
- viesu namos un līdzīgās iestādēs.

NEIZMETIET ŠO INSTRUKCIJU
Elektrotīkla prasības

Elektrotrieciena gūšanas risks
Pieslēdziet sazemētai rozetei.
Nenoņemiet sazemēto dakšu.
Nelietojiet adapterus.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var iestāties nāve,
izcelties ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens.
Spriegums:
Frekvence:
Jauda:

230 volti
50/60 Hz
1300 vati

PIEZĪME: Ja kontaktdakša nav piemērota rozetei, vērsieties pie
kvalificēta elektriķa. Kontaktdakšu nekādā veidā nedrīkst pārveidot.
Nelietojiet adapterus.
Neizmantojiet pagarinātāju. Ja elektrības vads ir pārāk īss, izsauciet
kvalificētu elektriķi vai tehniķi, kas var uzstādīt rozeti ierīces tuvumā.

Elektroierīču atkritumu izmešana
Iepakojuma materiāla izmešana
Iepakojuma materiāls ir 100 % piemērots atkārtotai izmantošanai un
. Tādēļ iepakojuma daļas ir
ir marķēts ar pārstrādes simbolu
jāizmet atbildīgi, pilnībā ievērojot vietējos tiesību aktus, kas regulē
atkritumu izmešanu.

Produkta izmešana
- Ierīcei ir marķējums, kas apliecina tās atbilstību Eiropas Direktīvai
2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
- Atbrīvojoties no šīs ierīces atbilstošā veidā, jūs palīdzēsit novērst
potenciāli negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu
radīt šā izstrādājuma atkritumu nepareiza izmešana.
uz pašas ierīces vai tās pavaddokumentācijā norāda,
- Simbols
ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā ir
jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko
ierīču pārstrādei.
Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma utilizāciju un pārstrādi,
sazinieties ar ražotāja vietējo pārstāvniecību, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu vai vērsieties veikalā, kurā
iegādājāties šo ierīci.

Motora zirgspēku jauda
Blendera motora zirgspēku jauda tika mērīta ar dinamometru (ierīce,
ko izmanto laboratorijās, lai mērītu motoru mehānisko jaudu).
Augstākā 2,0 zirgspēku (z/s) jauda atspoguļo paša motora jaudu,
nevis blendera jaudu tā traukā. Kā jau visiem blenderiem, arī šim
jauda traukā nav vienāda ar motora jaudu. Šis motors rada 1,8 z/s
jaudu traukā, nodrošinot dažādu ēdienu pagatavošanai
nepieciešamo jaudu.
PIEZĪME: Saskaņā ar medicīnisko ierīču ražotāju ieteikumiem
cilvēkiem, kuriem ir sirds stimulatori/defibrilatori, ir ļoti uzmanīgi
jāapietas ar blenderi un jāievēro 30 cm attālums no blendera (gluži
kā no daudzām citām ierīcēm, kurās ir magnēti).

DAĻAS UN FUNKCIJAS
Daļas un piederumi

vilksiet blenderi ārā no pamatnes pirms blendera apstāšanās,
ieslēgsies asmeņu bremzes, kas apturēs asmeņus, un blenderis
pārstās darboties pēc dažām sekundēm.
Blenderim ir četras iepriekš iestatītas programmas:
Dzērieni ar ledu/smūtiji, Piena kokteiļi,
Zupas/mērces un Sula. Tāpat blenderim ir
Maināma ātruma un Pulsācijas režīmi, kuros
smalcināšanu var pielāgot konkrētajai receptei. Lai
uzzinātu vairāk, skatiet „Blendera funkciju apskats”.
Pirms blendera lietošanas pieslēdziet to pie sazemētas rozetes.

BLENDERA LIETOŠANA

1
Lai ievietotu traukā produktus, izņemiet to no blendera pamatnes.
Pavelciet trauka atbrīvošanas sviru, lai izņemtu trauku. Cieši
satveriet rokturi un, pavelkot trauku virzienā uz sevi, izņemiet to.

*

Skatīt sadaļu „Blendera funkciju apskats”.

BLENDERA SALIKŠANA
Blendera sagatavošana lietošanai
2
Ievietojiet produktus traukā. No sākuma ielejiet šķidrumus, pēc tam
mīkstākas konsistences produktus, pašās beigās ledu vai sasaldētus
augļus. Nepārsniedziet trauka uzpildes maksimālā līmeņa atzīmi, it
īpaši, lejot šķidrumus. No sākuma uzlieciet vāku uz trauka
padziļinājuma satura izliešanai, pēc tam piespiediet malu, kas
atrodas pie roktura, tā, lai vāks būtu taisni izvietots. Ja vāks
neatradīsies savā vietā, blenderis nedarbosies.
Elektrotrieciena gūšanas risks
Pieslēdziet sazemētai rozetei.
Nenoņemiet sazemēto dakšu.
Nelietojiet adapterus.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var iestāties nāve,
izcelties ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens.

Pirms pirmās lietošanas reizes
Pirms blendera pirmās lietošanas reizes noslaukiet blendera
pamatni ar siltā ūdeni samitrinātu drānu, pēc tam noslaukiet.
Noslaukiet ar mīkstu drānu. Nomazgājiet trauku, vāku un sastāvdaļu
pievienošanas vāciņu siltā ziepjūdenī (skatīt sadaļu „Apkope un
tīrīšana”). Noskalojiet un noslaukiet detaļas.

3
Pabīdiet trauka augšdaļu zem pamatnes augšdaļas, pēc tam iebīdiet
trauku uz priekšu korpusā. Gādājiet, lai trauks tiktu ievietots taisni un
nofiksētos savā vietā.

38

Pirms blendera lietošanas
pieslēdziet to pie sazemētas
rozetes.

3

BLENDERA LIETOŠANA

4

Pirms lietošanas

Noteikt, vai trauks pilnībā atrodas savā vietā, var pārbaudot, vai
trauka atbrīvošanas sviras plāksnīte atrodas starp diviem
trīsstūrveida turētājiem trauka pamatnē. Traukam nofiksējoties savā
vietā, atskanēs klikšķis.

Pirms blendera lietošanas pārliecinieties, ka trauks ir cieši
nostiprināts blendera pamatnē.
Ja trauks un vāks neatradīsies savā vietā, blenderis nedarbosies. Ja

PIEZĪME: Ja trauks pilnībā atrodas savā vietā, ap to ir jābūt
redzamai 1 cm platai vienmērīgai platformas malai.

Blendera lietošana

Blendera funkciju apskats

5
Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi vēlamajā iepriekš iestatītajā
programmā vai maināmā ātruma režīmā (lai uzzinātu vairāk, skatiet
sadaļu „Blendera funkciju apskats”).

Četras iepriekš iestatītas programmas ir
izstrādātas, pamatojoties uz biežāk
sastopamajām receptēm konkrētajā ēdienu
kategorijā. Tomēr ne visas receptes ir
vienādas, un dažreiz kādu ēdienu izdosies
pagatavot labāk, izmantojot programmu, kas
pirmajā acumirklī nešķistu piemērotākā.
Piemēram, dažus piena kokteiļus ar saldētiem
augļiem labāk izdosies pagatavot programmā Dzērieni ar
ledu/smūtiji. Gatavojot smūtijus, iespējams, jums labāk patiks
smalkāka tekstūra, ko nodrošina programma Sula. Droši
eksperimentējiet, lai atrastu piemērotāko programmu jūsu
iecienītākajām receptēm.
Iestatījums

6

Piespiediet pogu START/PAUSE

.

Apraksts

BlendēšanasSmalcināmie
laiks
produkti
(min.:sek.)

Nodrošina ātru un
jaudīgu pulsāciju
cietu produktu,
piemēram, ledus, 1:05
saldētu dārzeņu
DZĒRIENI AR un saldētu augļu,
LEDU/SMŪTIJI smalcināšanai.

7
Ja nepieciešams, blendēšanas laikā varat pievienot papildu
sastāvdaļas, izmantojot izņemamo sastāvdaļu pievienošanas vāciņu
un piltuvi. Vāciņā ir ērtas atzīmes pievienojamo produktu precīzai
mērīšanai.

PIENA
KOKTEIĻI

ZUPAS/
MĒRCES

8
Lai izmantotu pulsācijas funkciju, pagrieziet slēdzi režīmā PULSE, pēc
tam PIESPIEDIET UN TURIET PIESPIESTU pogu START/PAUSE tik
ilgi, cik nepieciešams.

SULA

Režīms
„PULSE”

9
Pēc programmas pabeigšanas blenderis automātiski pārstās
darboties. Pēc cikla pabeigšanas atskanēs skaņas signāls, vai arī
piespiediet pogu START/PAUSE, lai manuāli izslēgtu blenderi.
MAINĀMS
ĀTRUMS

Ilga, lēna
blendēšana
vienmērīgas
1:39
konsistences
radīšanai,
blendējot biezus,
lipīgus produktus.

Ātruma un jaudas
pakāpenisks
pieaugums. Ideāli
1:25
piemērots karstu
produktu
blendēšanai.

Blendēti ledus dzērieni
Sasmalcināts ledus
Sasmalcināti saldēti augļi
(atkausējiet līdz stāvoklim,
kad auglī var iedurt naža
galu)
Dzērieni uz saldējuma bāzes
Dzērieni uz piena/sorbeta
bāzes ar ledu
Dzērieni uz saldēta jogurta
bāzes
Kartupeļu biezenis
Viendabīgs siers Ricotta vai
biezpiens
Augļu vai dārzeņu
biezeņi/mazuļu ēdiens
Gaļas biezenis/gaļa mazuļu
ēdienam
Pankūku/vafeļu mīkla
Karstie dzērieni
Zupa
Karstās mērces
Dzērieni Salātu mērces

Augļu sula no saldēta
koncentrāta
Dzērieni uz augļu bāzes
(šķidri)
Aukstas augļu vai dārzeņu
mērces
Smalki sasmalcināti svaigi
augļi
Smalki sasmalcināti svaigi
dārzeņi
Nodrošina
Pikantās drumstalas
Pēc
blendēšanas
pārkaisīšanai
nepiecieš
ilguma un pulsa
Saldās drumstalas
amības
biežuma precīzu
pārkaisīšanai
tiek
kontroli. Lieliski
Gaļas salāti maizīšu
nodrošinā
piemērots
pildīšanai
ti 2-3
receptēm, kurās
Sasmalcināti augļi
sekundes
nepieciešama
Saldās drumstalas pārkaisīšanai
ilgi
neliela
Sasmalcināti dārzeņi
impulsi.
smalcināšana.
Pesto mērce
„Dip” mērce
Regulējams
Līdz 2:00, Gaļas salāti maizīšu
ātrums pielāgotai
atkarībā pildīšanai
smalcināšanai un
no
Rīvēts cietais siers
blendēšanai, kas
konkrētās Irdens želatīns kūku/desertu
ļauj pagatavot
receptes pagatavošanai
jebkuru recepti.
Siera kūka
Uzputenis
Liels asmeņu
ātrums šķiedrainu
produktu vai
produktu ar
mizām un
1:29
sēkliņām
sasmalcināšanai
līdz smalkai
tekstūrai.

PADOMI LIELISKAM REZULTĀTAM
Ātrie padomi
10
Pēc smalcināšanas pavelciet trauka atbrīvošanas sviru, lai izņemtu
trauku. Cieši satveriet rokturi un, pavelkot trauku virzienā uz sevi,
izņemiet to.

Blendera lietošana
•

Pirms ievietot virtuves rīkus traukā, izslēdziet blenderi.
Sastāvdaļas var samaisīt ar gumijas lāpstiņu tikai tad, kad
blenderis ir izslēgts. Kamēr motors darbojas, traukā nedrīkst likt
nekādus virtuves rīkus, tostarp lāpstiņas.

•
•

•

Blenderis ir piemērots karstu sastāvdaļu apstrādei. Ja
iespējams, pirms smalcināšanas atdzesējiet karstos produktus.
Lai panāktu labākos rezultātus, pirms karstu produktu vai
šķidrumu blendēšanas nepiepildiet blendera trauku līdz augšai.
Nofiksējiet vāku un izņemiet centrālo sastāvdaļu pievienošanas
vāciņu. Karstu ēdienu vai šķidrumu apstrādes laikā nelieciet uz
trauka vāka rokas.
Blenderi nav paredzēts izmantot kā sildierīci.

Blenderis ar magnētu
•

•
•

Ņemiet vērā, ka blendera traukā un blendera pamatnē ir
magnēti, kas var pievilkt citus priekšmetus. Piemēram, trauks
var pievilkt tuvumā esošos metāla virtuves rīkus, kas atrodas uz
galda virsmas.
Tāpat arī blendera pamatne var pievilkt metāla priekšmetus, ja
trauks neatrodas savā vietā. Tomēr, ja vāks un trauks
neatradīsies savā vietā, blenderis nedarbosies.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai pie trauka
pamatnes nav pielipuši nelieli metāla gruži.

gatavo maisījumu un pārējās sastāvdaļas. Uzlieciet vāku un
blendējiet Piena kokteiļu
režīmā. Ja nepieciešams, izslēdziet blenderi un notīriet trauka
malas. Smūtiju pagatavošana: Vispirms traukā ielejiet šķidrumus
un ieberiet saldētās sastāvdaļās, pēc tam pievienojiet pārējās
sastāvdaļas. Uzlieciet vāku un blendējiet režīmā DZĒRIENI AR
LEDU/SMŪTIJI.

APKOPE UN TĪRĪŠANA
Blendera tīrīšana




Blendēšana ar maināmu ātrumu
•

•

Lai sablendētu maisījumu Maināmā ātruma režīmā, sāciet
blendēšanu ar lēnāku ātrumu, lai rūpīgi sajauktu sastāvdaļas.
Pēc tam palieliniet ātrumu pēc nepieciešamības. Iepriekš
iestatītās programmas atvieglo blendēšanu, jo automātiski
maina ātrumu.
Tā kā blenderis var darboties bez lietotāja iejaukšanās, Maināmā
ātruma režīms automātiski izslēgsies pēc aptuveni 2 minūtēm,
nodrošinot, ka blenderis nedarbojas pārāk ilgi un ēdiens netiek
sasmalcināts pārāk sīki. Ja vēlaties blendēt ilgāk, atiestatiet
blenderi pozīcijā „OFF/O” un atkārtoti ieslēdziet.

Sastāvdaļu padeves vāciņa un piltuves izmantošana
•
•
•
•
•
•

Ja vēlaties, varat izņemt centrālo vāciņu un pa atveri ievietot
sastāvdaļas blendera darbības laikā.
Sastāvdaļu padeves vāciņš un piltuve ir jāmazgā arī tad, ja pa
tiem sastāvdaļas netika pievienotas.
Lai nodrošinātu rūpīgu sastāvdaļu apstrādi, pievienojiet tās cikla
sākumā, lai blenderis varētu pilnībā tās sasmalcināt.
Ja vēlaties augļus un dārzeņus sagriezt lielākos gabaliņos,
pievienojiet tos blendēšanas cikla beigās.
Ja sastāvdaļu padeves vāciņu neizdodas kārtīgi uzstādīt,
pārliecinieties, vai piltuve ir pilnībā iebīdīta. Ja rodas grūtības,
pagroziet piltuvi vai vāciņu, līdz atrodat pareizo pozīciju.
Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi izslaukiet piltuves iekšpusi.

Rūpīgi notīriet blenderi pēc katras lietošanas reizes. Pirms
tīrīšanas blenderis ir jāatslēdz no elektrotīkla.
Lai izvairītos no blendera sabojāšanas, nemērciet blendera
pamatni un vadu ūdenī.
Lai blenderi nesaskrāpētu, nelietojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus un tīrīšanas vīšķus.

1
Blendera pamatnes un vada tīrīšana: Pirms tīrīšanas atvienojiet
blenderi no elektrotīkla. Noslaukiet ar siltu, mitru drānu; noslaukiet ar
mitru drānu, pēc tam nosusiniet ar mīkstu drānu. Pēc katras
lietošanas reizes iztīriet sastāvdaļu padeves piltuves iekšpusi.

Ledus smalcināšana
•
•
•

Ledu, kas tikko izņemts no ledusskapja, var labāk sasmalcināt
nekā daļēji izkusušu ledu.
Mazākus ledus kubiņus var sasmalcināt ātrāk nekā lielos.
Lai panāktu labākos rezultātus, ledu smalcināšanai pievienojiet
pa sastāvdaļu padeves atveri blendera darbības laikā.

Blendera izmantošanas padomi
Želatīna izšķīdināšana: Traukā ielejiet verdošu ūdeni, pievienojiet
želatīnu. Izņemiet centrālo sastāvdaļu pievienošanas vāciņu un
pārklājiet vāku ar dvieli. Ieslēdziet Maināmā ātruma režīmu un
blendējiet, līdz želatīns ir izšķīdis — aptuveni 10 līdz 30 sekundes.
Pievienojiet pārējās sastāvdaļas.
Augļu un dārzeņu smalcināšana Ieberiet traukā 2 tases (475 ml)
augļu vai dārzeņu gabaliņu. Režīmā PULSE uzlieciet vāku un
blendējiet, vairākas reizes ieslēdzot pulsāciju (aptuveni uz 2-3
sekundēm), līdz tiek iegūta vēlamā konsistence.
Augļu biezeņu pagatavošana: Ieberiet traukā 2 tases (475 ml)
konservētu vai pagatavotu augļu. Pievienojiet 2–4 ēdamkarotes (30
līdz 60 ml) augļu sulas vai ūdens uz tasi (240 ml) augļu. Uzlieciet
vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.
Dārzeņu biezeņu pagatavošana: Ieberiet traukā 2 tases (475 ml)
konservētu vai pagatavotu dārzeņu. Pievienojiet 2–4 ēdamkarotes
(30 līdz 60 ml) buljona, ūdens vai piena uz tasi (240 ml) dārzeņu.
Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.
Mērces kunkuļu likvidēšana: Ja mērce kļūst kunkuļaina, ielejiet to
traukā. Uzlieciet vāku un blendējiet
Piena kokteiļu režīmā, līdz ir iegūta viendabīga masa.
Miltu un šķidruma sajaukšana uzbriedināšanai:
No sākuma traukā ielejiet šķidrās sastāvdaļas, pēc tam uzberiet
miltus. Uzlieciet vāku un blendējiet Piena kokteiļu režīmā.
Baltās mērces pagatavošana: Vispirms traukā ielejiet pienu, pēc
tam uzberiet miltus un sāli, ja vēlaties. Uzlieciet vāku un blendējiet
Piena kokteiļu režīmā.
Pankūku vai vafeļu mīklas pagatavošana no gatavā maisījuma:
Vispirms traukā ielejiet šķidrās sastāvdaļas, pēc tam pieberiet
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Pamatnē esoša blendera ātrā tīrīšana: Traukā, kas ir līdz pusei
piepildīts ar ūdeni, iepiliniet 1 pilīti trauku mazgāšanas līdzekļa un
ieslēdziet programmu DZĒRIENI AR LEDU/SMŪTIJI. Pēc
programmas pabeigšanas izlejiet ūdeni un rūpīgi izskalojiet trauku.
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Trauka, vāka, sastāvdaļu padeves vāciņa un piltuves tīrīšana:
Nomazgājiet visas sastāvdaļas trauku mazgājamās mašīnas
augšējā vai apakšējā grozā. Vai nomazgājiet ar rokām ziepjūdenī,
noskalojiet un nosusiniet.
PIEZĪME: Lai efektīvāk notīrītu blenderi, pilnībā izjauciet vāku,
sastāvdaļu padeves vāciņu un piltuvi, rūpīgi nomazgājiet visas daļas
pēc katras lietošanas reizes.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Blendera indikatora signāli
5
SVARĪGI: Blenderis nedarbosies nevienā ātrumā,
ja pirms tam
nebūs piespiesta poga START/PAUSE.
LED indikators lēni mirgo
Gatavības režīms
Ja LED indikators iedegas, lēnām palielina
degšanas intensitāti un pēc tam izslēdzas, tas
nozīmē, ka blenderis ir gatavs darbam. Lai
sāktu smalcināšanu, piespiediet pogu
START/PAUSE.

LED indikators ātri mirgo
Kļūdas režīms
Ja LED indikators ātri ieslēdzas/izslēdzas,
blenderis nav gatavs smalcināšanai.
Biežāk sastopamie iemesli ir:
- Trauks nav pareizi uzstādīts.
- Trauks tika izņemts pirms smalcināšanas
pabeigšanas.
- Blenderis ir iestrēdzis.
No sākuma pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”. Pēc tam
pārliecinieties, ka trauks ir pareizi uzstādīts. Pēc tam izvēlieties
vēlamo režīmu un piespiediet pogu START/PAUSE.
Ja blenderis ir iestrēdzis, tas pārstās darboties, lai nesabojātu
motoru. Piespiediet pogu START/ PAUSE, pēc tam atvienojiet
elektrības kabeli. Izņemiet trauku no pamatnes un ar skrāpi
atbrīvojiet asmeņus, pārdalot vai izņemot saturu no trauka apakšas.
Lai veiktu atiestatīšanu, pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā
„OFF/O”, pēc tam pagrieziet to vēlamajā iestatījumā un piespiediet
pogu START/PAUSE.

Blenderis automātiski izslēdzas pēc aptuveni 2 min. ilgas
blendēšanas Maināmā ātruma režīmā. Lai veiktu atiestatīšanu,
pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam
pagrieziet atpakaļ to vēlamajā iestatījumā un piespiediet pogu
START/PAUSE.
• Iespējams, blenderis ir iestrēdzis. Ja blenderis ir iestrēdzis, tas
pārstās darboties, lai nesabojātu motoru. Pagrieziet slēdzi
izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam atvienojiet elektrības vadu.
Izņemiet trauku no pamatnes un ar skrāpi atbrīvojiet asmeņus,
pārdalot vai izņemot saturu no trauka apakšas. Lai veiktu
atiestatīšanu, pagrieziet izvēles slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”,
pēc tam pagrieziet to vēlamajā iestatījumā un piespiediet pogu
START/PAUSE.
Ja problēmu neizdodas novērst, veicot šajā sadaļā norādītās
darbības, sazinieties ar autorizētu servisa centru (skatiet sadaļu
„Garantija un serviss”).

LED indikators nemirgo
Ja LED indikators nemirgo pēc iestatījuma
izvēles, blenderis nav gatavs smalcināšanai.
Biežāk sastopamie iemesli ir:
- Blenderis ir „enerģijas taupīšanas režīmā”;
- Blenderis ir atvienots no elektrības tīkla vai
bijuši pārtraukumi elektrības padevē.
Iespējams, blenderis ir pārslēdzies neaktīvā vai „enerģijas
taupīšanas režīmā”. Ja blenderis dažas minūtes netiek lietots, šī
funkcija nodrošina enerģijas taupīšanu. Pārslēdzot slēdzi izslēgtajā
pozīcijā „OFF/O”, blenderis tiek pārslēgts atpakaļ „aktīvajā režīmā”.
No sākuma pagrieziet slēdzi izslēgtā pozīcijā „OFF/O”. Pēc tam
pārliecinieties, ka trauks ir pareizi uzstādīts. Pēc tam izvēlieties
vēlamo režīmu un piespiediet pogu START/PAUSE.
Ja blenderis nebija enerģijas taupīšanas režīmā, pārbaudiet, vai
blenderis ir pieslēgts sazemētai rozetei, pēc tam piespiediet pogu
START/PAUSE. Ja blenderis joprojām nedarbojas, skatiet tekstu
zemāk, lai uzzinātu informāciju par darbības kļūdu novēršanu.

KitchenAid blendera garantija

Blenderis nedarbojas pēc iestatījuma izvēles

•

GARANTIJA UN SERVISS
Garantijas
ilgums:

„KitchenAid”
apmaksās:

„KitchenAid” neapmaksās:

Rezerves daļas un A.
remontdarbus, kas
saistīti ar materiālu
vai ražošanas
Modeļiem
defektu novēršanu.
5KSB5080:
Apkope jāveic
B.
Septiņu gadu
autorizētā
pilna garantija no „KitchenAid” servisa
iegādes datuma. centrā.
Eiropa, Tuvie
Austrumi un
Āfrika:

Remontus, ja
blenderis ir ticis lietots
citiem mērķiem, nevis
ēdiena gatavošanai
mājas apstākļos.
Bojājumus, kas
radušies negadījuma,
modifikāciju,
nepareizas lietošanas
vai tādas
uzstādīšanas/izmanto
šanas dēļ, kas
neatbilst vietējiem
elektrotehniskajiem
noteikumiem.

„KITCHENAID” NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU
PAR NETIEŠO KAITĒJUMU.

Klientu apkalpošana

Elektrotrieciena gūšanas risks
Pieslēdziet sazemētai rozetei.
Nenoņemiet sazemēto dakšu.
Nelietojiet adapterus.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var iestāties nāve,
izcelties ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens.







Ja LED indikators ātri ieslēdzas/izslēdzas, tas var nozīmēt, ka
trauks nav pilnībā ievietots, vai blenderis ir pārslēdzies
„enerģijas taupīšanas režīmā”, tādēļ ir jāpārslēdz uz „OFF/O”.
Veiciet sadaļā „KĻŪDAS režīms” iepriekš norādītās darbības.
Pārbaudiet, vai blenderis ir pieslēgts sazemētai rozetei. Ja tas ir
pieslēgts ir, piespiediet pogu START/PAUSE un pēc tam
atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Pieslēdziet blenderi atpakaļ
tai pašai rozetei un piespiediet pogu START/PAUSE. Ja
blenderis joprojām nedarbojas, pārbaudiet, vai drošinātājs/ķēdes
pārtraukšanas bloks ir darba kārtībā, un pārbaudiet, vai ķēde ir
noslēgta.
Iespējams, trauks nav pilnībā ievietots savā vietā. Gādājiet, lai
trauks vienmēr būtu līdz galam ievietots un vāks būtu pareizi
uzstādīts.
Iespējams, blenderis ir atkārtoti jāieslēdz. Pārslēdziet ierīci
izslēgtā pozīcijā „OFF/O” un pēc tam pārslēdziet atpakaļ
vēlamajā iestatījumā.

Blenderis apstājas smalcināšanas laikā
•

Tikusi pārtraukta elektrības padeve. Pagrieziet izvēles slēdzi
izslēgtā pozīcijā „OFF/O”, pēc tam pagrieziet to vēlamajā
iestatījumā un piespiediet pogu START/PAUSE.

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
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