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WARNING

DANGER

Jūsu un citu drošība ir ļoti svarīga.
Šajā pamācībā un uz ierīces mēs esam nodrošinājuši daudzus drošības 
paziņojumus. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības paziņojumus.

Šis simbols apzīmē brīdinājumu par drošību.
Šis simbols brīdina Jūs par iespējamiem riskiem, kas var Jūs vai citu 
nogalināt vai ievainot
 Visi drošības paziņojumi seko trauksmes simboliem vai vārdam 
“DANGER” („BRIESMAS”) vai “WARNING” („BRĪDINĀJUMS”). Šie 
vārdi nozīmē:

Jūs varat tikt nogalināts vai nopietni 
ievainots, ja precīzi neievērosiet  
norādījumus.
Jūs varat tikt nogalināts vai nopietni   
ievainots, ja neievērosiet norādījumus.

Visi drošības paziņojumi norāda, kāds ir iespējamais risks, kā samazināt 
ievainošanās iespēju un kas var notikt, ja norādījumi netiek ievēroti.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI
Izmantojot elektriskās iekārtas, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, 
ieskaitot sekojošo:
1. Izlasiet visu pamācību.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus.
3. Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai tējkannu ūdenī vai citos šķidrumos.
4. Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (ieskaitot bērni) ar ierobežotām 

fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personas, kam trūkst pieredze un 
zināšanas, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tās neuzrauga vai nedod 
norādījumus attiecībā uz ierīces izmantošanu.

5. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
6. Pirms tīrīšanas vai detaļu noņemšanas atvienojiet tējkannu no kontaktrozetes.
7. Neieslēdziet tējkannu, ja vads, kontaktdakša ir bojāti vai ir citi darbības 

traucējumi. Skatiet informāciju sadaļā „Garantija un serviss”.
8. Ja izmanto rezerves daļas, ko neiesaka ražotājs, var tikt izraisīts ugunsgrēks, 

šoks vai personu ievainojumi.
9. Nepieļaujiet, ka vads karājas pāri letei vai galda malām vai nonāk saskarē ar 

uzkarsušām virsmām.
10. Neizmantot karstas gāzes vai elektriskās krāsns tuvumā vai uz tām.
11. Tējkannu drīkst izmantot tikai ūdens uzsildīšanai.
12. Neizmantojiet tējkannu, ja vāciņš nav kārtīgi aizvērts.
13. Neizmantojiet tējkannu, ja rokturis ir vaļīgs.
14. Netīriet tējkannu ar tīrītājiem, tērauda vilnu vai citiem abrazīviem materiāliem.
15. Nepiepildiet tējkannu pārāk pilnu.
16. Šo produktu ir paredzēts izmantot tikai lietošanai iekštelpās mājsaimniecības 

vajadzībām. Nav paredzēts komerciālai lietošanai.

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU 















GARANTIJA UN SERVISS 

Mäjsaimniecibas virtuves tejkannas garantija 

Garantijas ilgums ,,Kitchenaid" maksä par: ,,Kitchenaid" nemaksä par: 

Eiropa: Rezerves datas un darba A. Remontdarbiem, ja

Modelim izmaksas par remontu, lai tejkanna tiek izmantota

5KEK1522: labotu materiälu vai darba citiem mer�iem nevis

trTsgadi piina defektus. Apkopi 
parastu mäjsaimniecTbas
dzerienu vai edienu

garantija no jänodrosina pilnvarotam 
pagatavosanai.

iegädes 'KitchenAid" servisa 

datuma. centram. B. Bojäjumiem, kas izriet no
negadTjumiem,
pärveidojumiem, nepa-
reizas lietosanas vai
uzstädTsanas/darbTbas, kas
neatbilst vietejiem notei-
kumiem par elektrTbu.

,,KITCHENAID" NEUZf!IEMAS ATBILDiBU PAR NETIESIEM BOJÄJUMIEM. 

Servisa centri 

Visas apkopes jäveic lokäli pilnvarotä 
„KitchenAid" servisa centrä. Sazinieties ar tirgotäju, no kä ierTce tika nopirkta, lai 
iegütu tuväkä pilnvarotä „KitchenAid" servisa centra nosaukumu. 

Klientu apkalposana 

© 2012 KitchenAid. Visas tiesTbas patur autors. 
Specifikäcijas pakjautas izmair;iäm bez iepriekseja pazir;iojuma. 

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlv.lv
www.facebook.com/kitchenaidlv/
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