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DETAĻAS UN FUNKCIJAS
DETAĻAS UN FUNKCIJAS

Iebūvēts termometrs

Vadības panelis 
ar Hold Temp 
(temperatūras 

uzturēšanas) un C°/F° 
maiņas funkciju

Izliektais snīpis 
paredzēts precīzas 
ieliešanas kontrolei 

Tējkannas pamatne 
ar digitālu displeju

Precīzā 
tējkannas ar 
1 l tilpumu

Barošanas vads ar 
piestiprinātu vada 

uztīšanas elementu

Vāks
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DETAĻAS UN FUNKCIJAS
DETAĻAS UN FUNKCIJAS

Plūsmas precizitātes 
kontrole ar 3 pozīcijām 

(korpusa iekšpusē)

Plūsmas kontroles svira

Since 1919

Iebūvētā termometra skala

Vadības panelis 
ar Hold Temp 
(temperatūras 

uzturēšanas) un C°/F° 
maiņas funkciju

Ūdens papildināšanas 
ikonaHold Temp ikona

Hold Temp poga

- poga

+ poga

Sildīšanas ikona

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

BĪSTAMI

Šajā jūsu ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības zi�oju-
mu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības zi�ojumus.

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 zi�ojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un 
vārda “BĪSTAMI” vai “BRĪDINĀJUMS”. Šie vārdi nozīmē:

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI
Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības 
pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1.	Izlasiet	visus	norādījumus.	Nepareizi	lietojot	ierīci,	
iespējamas	traumas.

2.	Nepieskarieties	karstām	virsmām.	Izmantojiet	rokturus	
vai	pogas.

3.	Ierīci	nedrīkst	iemērkt.	Lai	nodrošinātu	aizsardzību	pret	
elektrošoku,	neiegremdējiet	vadu,	spraudņus	vai	ierīci	
ūdenī	vai	citā	šķidrumā.	Izvairieties	izšļakstīt	šķidrumu	
uz	savienotāja.

4.	Ja	ierīci	izmanto	bērni	vai	tā	tiek	izmantota	bērnu	
tuvumā,	tas	jādara	rūpīgā	uzraudzībā.

5.	Tikai	Eiropā:	Bērni	nedrīkst	izmantot	šo	ierīci.	
Glabājiet	ierīci	un	tās	vadu	bērniem	nepieejamā	vietā.
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS DROŠĪBA
6.	Tikai	Eiropā:	Ierīces	var	izmantot	personas	ar	

pazeminātām	fiziskām,	maņu	vai	garīgām	spējām	
vai	bez	pieredzes/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.

7.	Šo	ierīci	nav	paredzēts	lietot	personām	(tostarp	bērniem)	
ar	pazeminātām	fiziskām,	maņu	vai	garīgām	spējām,	
bez	pieredzes	vai	zināšanām,	ja	vien	šīs	personas	tiek	
uzraudzītas	vai	persona,	kas	atbildīga	par	šīs	personas	
drošību,	ir	sniegusi	ierīces	lietošanas	norādes.

8.	Bērni	ir	jāuzrauga,	lai	nodrošinātu,	ka	tie	nerotaļājas	
ar	ierīci.

9.	Atvienojiet	precīzo	tējkannu	no	rozetes,	ja	tā	netiek	
izmantota,	kā	arī	pirms	tīrīšanas.	Pirms	detaļu	
uzlikšanas	vai	noņemšanas	un	pirms	ierīces	
tīrīšanas	atļaujiet	ierīcei	atdzist.

10.	Neizmantojiet	precīzo	tējkannu	ar	bojātu	vadu	
vai	spraudni	vai	arī	pēc	tam,	ja	ierīce	sāk	darboties	
nepareizi	vai	ir	kaut	kādā	veidā	bojāta.	Nogādājiet	ierīci	
tuvākajā	pilnvarotajā	servisa	centrā,	lai	veiktu	pārbaudi,	
remontu	vai	labošanu.

11.	Tādu	rezerves	detaļu	vai	pievienotu	piederumu	
izmantošana,	kurus	nav	ieteicis	ražotājs,	var	izraisīt	
aizdegšanos,	šoku	vai	ievainojumus	personām.

12.	Neizmantojiet	ierīci	ārpus	telpām.
13.	Neļaujiet,	lai	vads	pārkaras	pār	galda	vai	virtuves	

virsmas	malu	vai	saskaras	ar	karstām	virsmām.
14.	Nenovietojiet	uz	karstas	gāzes	vai	elektriskās	plīts	

virsmas	vai	tās	tuvumā,	vai	sakarsētā	cepeškrāsnī.
15.	Precīzo	tējkannu	drīkst	lietot	tikai	ūdens	uzkarsēšanai.
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SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS 
NORĀDĪJUMUS

PRECĪZĀS TĒJKANNAS DROŠĪBA
16.	Precīzo	tējkannu	drīkst	lietot	tikai	tad,	ja	vāks	ir	aizvērts	

līdz	galam.
17.	Nelietojiet	precīzo	tējkannu,	ja	rokturis	ir	atskrūvējies	

vai	kļuvis	vaļīgs.
18.	Precīzo	tējkannu	drīkst	izmantot	tikai	tās	paredzētajam	

mērķim.
19.	Ja	strāvas	vads	ir	bojāts,	ražotājam,	servisa	centra	

darbiniekam	vai	kvalificētai	personai	tas	jānomaina,	
lai	novērstu	apdraudējumu.

20.	Sildošā	elementa	virsma	pēc	lietošanas	saglabā	
atlikumsiltumu.	Nepieskarieties	karstai	virsmai.	
Izmantojiet	rokturus.

21.	Neizmantojiet	precīzās	tējkannas	tīrīšanai	abrazīvus	
tīrīšanas	līdzekļus,	metālisku	suku	vai	citus	abrazīvus	
materiālus.	

22.	Precīzo	tējkannu	nedrīkst	pārpildīt.	Ja	precīzā	tējkanna	
tiek	pārpildīta,	ūdens	vārīšanās	laikā	var	izšļakstīties.

23.	Ja	vāks	sildīšanas	laikā	tiek	noņemts,	var	rasties	
applaucēšanās.

24.	Lai	atvienotu,	pagrieziet	visus	vadības	elementus	
pozīcijā	“OFF”	un	pēc	tam	atvienojiet	spraudni	no	
sienas	kontaktrozetes.

25.	Norādījumus	par	virsmu,	kuras	nonāk	saskarē	ar	
ēdienu,	tīrīšanu	skatiet	sadaļā	Apkope	un	tīrīšana.

26.	Šī	ierīce	ir	paredzēta	lietošanai	mājsaimniecībās	un	
līdzīgās	vietās,	piemēram:	
-		darbinieku	virtuvēs	veikalos,	birojos	vai	citā	darba	vidē;

	 	-	vasarnīcās;	
-		klientiem	viesnīcās	moteļos	un	citā	dzīvojamā	vidē;

	 	-	pansijas	tipa	vidēs.
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ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiālu utilizācija 
Iepakojuma materiāls ir pilnībā 
pārstrādājams, un tas ir atzīmēts 
ar pārstrādes simbolu � Dažādās 
iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi 
un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu 
noteikumus par atkritumu izmešanu� 

Izstrādājuma nodošana metāllūžņos 
- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas 
Direktīvai 2012/19/EU par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE)� 
- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu 
izmešanu, jūs palīdzēsiet novērst 
iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi 
un cilvēku veselību, kas var tikt radīta, 

nepareizi apejoties ar šī izstrādājuma 
atkritumiem� 

 
- Simbols  uz ierīces vai komplektācijā 
iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to 
nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, 
bet tā jānogādā atbilstošā savākšanas 
centrā elektrisko un elektronisko 
iekārtu pārstrādei� 
Lai iegūtu detalizētu informāciju par 
šī izstrādājuma apstrādi, atkopšanu un 
pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas 
domi, sadzīves atkritumu savākšanas 
pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, 
kurā iegādājāties izstrādājumu�

PRECĪZĀS TĒJKANNAS DROŠĪBA
ELEKTRISKĀS PRASĪBAS

BRĪDINĀJUMS
Spriegums: 220–240 volti

Frekvence: 50–60 Hz

Jauda: 1000-1190 W

PIEZĪME. Ja spraudnis nav 
piemērots rozetei, sazinieties ar 
kvalificētu elektriķi� Nekādā veidā 
nepārveidojiet spraudni�

Neizmantojiet pagarinātāju� 
Ja energoapgādes vads ir pārāk 
īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis 
vai apkopes tehniķis ierīces tuvumā 
uzstāda jaunu kontaktrozeti�

Lai novērstu gara vada izraisītu 
sapīšanās vai aizķeršanās risku, 
jāizmanto īss strāvas padeves vads 
(vai atvienojams strāvas padeves vads)� 
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BRĪDINĀJUMS

Pirms pirmās lietošanas
Pirms pirmās precīzās tējkannas izmantošanas reizes nomazgājiet tējkannu un visus 
piederumus, tajā skaitā vāku, ar siltu ziepjūdeni, tad noskalojiet tīrā ūdenī un izžāvējiet� 
Piepildiet precīzo tējkannu ar ūdeni līdz piepildīšanas atzīmei MAX (skatiet piemēru 
zemāk) un palaidiet vienu ciklu ar maksimālo temperatūru� Lai izvairītos no bojājumiem, 
neiemērciet precīzo tējkannu pilnībā ūdenī un neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus 
vai beržamos sūkļus� 

PIEZĪME. Mazgājiet visu precīzo tējkannu tikai ar rokām� Lai izvairītos no bojājumiem, 
nemazgājiet precīzo tējkannu, tās piederumus vai pamatni ar vadu trauku mazgājamajā 
mašīnā�

PRECĪZĀS TĒJKANNAS SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA

Since 1919

Piepildiet precīzo tējkannu ar ūdeni līdz 
atzīmei MAX tējkannas iekšpusē�

SVARĪGI! Pārliecinieties, vai ventilācijas 
atveres tējkannas augšpusē ir tīras un 
nav nosprostotas; pretējā gadījumā 
precīzā tējkannas var pārplūst�

1
Novietojiet pamatni ar vadu 
uz gludas, izturīgas virsmas un 
pieslēdziet to kontaktligzdai�
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA
BREW/STEEP IETEIKUMI PAR TEMPERATŪRU

KitchenAid® precīzā tējkanna ļauj jums pārliecinoši veikt precīzu ieliešanu� Tā līdzinās 
nozares standarta 1 litra tilpuma karafei� Izvēlieties vēlamo pagatavošanas temperatūru, 
kas ir palielināma par 1 grādu robežās no 60-100 °C (140-212 °F), ar iespēju uzturēt 
siltumu 30 minūtes Pagatavošanas diapazona termometrs tiek rādīts uz vāka, lai 
jūs varētu sekot līdzi ūdens temperatūrai liešanas laikā un zinātu, ka tā atbilst jūsu 
iecienītajam pagatavošanas diapazonam�

PIEZĪME. Precīzajā tējkannā ir paredzēts iepildīt tikai ūdeni� Precīzajā tējkannā nedrīkst 
iepildīt nekādus citus šķidrumus vai vielas�

DZĒRIENS Kafija Zaļā 
tēja

Baltā 
tēja

Ūlonga 
tēja

Melnā 
tēja

Zāļu 
tēja

IETEICAMĀ 
TEMPERATŪRA 

(C°/F°)

92-96 °C 80 °C 85 °C 90 °C 95 °C 100 °C

196-205 °C 176 °F 185 °F 194 °F 203 °F 212 °F

IETEICAMAIS 
PAGATAVOŠANAS / 

IEVILKŠANĀS 
LAIKS (MINŪTES)

3-5 1-3 3-5 3-5 4-5 5-7

Iepriekš minētie ieteikumi ir domāti kā orientieri� 
KitchenAid Jums iesaka eksperimentēt ar temperatūru 
un pagatavošanas/ievilkšanās laiku, lai atrastu perfekto 
formulu tasei savas iecienītās kafijas vai tējas�

Lai būtu vienkārši orientēties, ieteicamā temperatūra 
kafijas pagatavošanai ir norādīta iebūvētajā termometrā 
sarkanā krāsā�

Since 1919
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA

1

Jūsu precīzajai tējkannai ir trīs 
plūsmas kontroles iestatījumi� 
Iestatījumi tiek mainīti ar plūsmas 
kontroles sviru, kas atrodas 
tējkannas iekšpusē�

2
Spiediet sviru uz leju, lai ierobežotu 
plūsmu, velciet sviru uz augšu, 
lai palielinātu plūsmu� 

PLŪSMAS KONTROLES MAIŅA

PIEZĪME. Pēc ūdens sildīšanas iztukšojiet precīzo tējkannu un ļaujiet tai pilnībā atdzist, 
pirms tiek mainīti plūsmas ātruma iestatījumi�

PADOMS. Plūsmas kontroles sviru ir paredzēts izņemt, lai veiktu tīrīšanu� Ja jūs to 
izvelkat pārāk tālu, mainot plūsmas ātruma iestatījumus, un svira tiek izvilkta, to var 
viegli ieslidināt atpakaļ vietā�

PADOMS. Pirms pirmās lietošanas reizes iepildiet precīzajā tējkannā istabas 
temperatūras ūdeni un lejiet to, izmantojot katru no plūsmas kontroles iestatījumiem, 
lai iepazītos ar dažādu plūsmas ātrumu�

TĒJKANNAS VĀKA CIEŠUMA UN PLŪSMAS KONTROLES SVIRAS 
PIELĀGOŠANA

1

Ja jums ir šķiet, ka vāku ir pārāk grūti 
vai pārāk viegli noņemt, pamēģiniet 
pielāgot tā ciešumu� Izmantojiet 
nelielu instrumentu, piemēram, 
nelielu skrūvgriezi, lai pielāgotu 
trīs izciļņus uz tējkannas malas� 
Iespiediet uz iekšu, lai padarītu 
mazāk ciešu, pavelciet uz āru, 
lai padarītu ciešāku�

2

Pēc tam, kad izciļņi ir pielāgoti, 
uzlieciet atpakaļ precīzās tējkannas 
vāku, lai pārbaudītu iestatījumu un 
pārliecinātos, vai pielāgošana veikta 
apmierinoši� Turpiniet pielāgošanu, 
ja nepieciešams�
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA

3

Ja jums ir šķiet, ka pārvietot plūsmas 
kontroles sviru ir pārāk viegli vai 
pārāk grūti, ar pirkstiem pielāgojiet 
izcilni uz plūsmas kontroles sviras� 
Iespiediet uz iekšu, lai padarītu 
mazāk ciešu, pavelciet uz āru, 
lai padarītu ciešāku�

4
Pārbaudiet plūsmas kontroli, lai 
pārliecinātos, vai tās ciešums ir 
atbilstošs, turpiniet pielāgošanu, 
ja nepieciešams�

ŪDENS IEPILDĪŠANA PRECĪZAJĀ TĒJKANNĀ

1 Noņemiet precīzajai tējkannai vāku 
un piepildiet tējkannu ar ūdeni� 2 Uzlieciet vāku un novietojiet precīzo 

tējkannu atpakaļ uz pamatnes�

PIEZĪME. Nepārsniedziet atzīmi MAX, kas atbilst 1 litram� 

SVARĪGI! Lai precīzā tējkanna darbotos, tajā jāiepilda virsmas 0,25 l (1 tase) ūdens� 
Ja ūdens ir mazāk, iedegas ūdens papildināšanas ikona un jums jāpapildina ūdens, 
pirms turpināt izmantot precīzo tējkannu�
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA
ŪDENS SILDĪŠANA

1

Displejā tiks parādīti 100 °C vai 
212° F*, kad precīzā tējkanna 
pirmoreiz tiks novietota uz 
pamatnes� Pēc brīža informācija 
displejā tiks atjaunota, parādot 
faktisko ūdens temperatūru 
precīzajā tējkannā� 

2

Nospiediet pogas “-” vai “+”, lai 
atlasīto vēlamo ūdens temperatūru 
diapazonā 60-100 °C (140-212 °F)� 
Ātrākai temperatūras pielāgošanai, 
turiet pogu “-” vai “+” nospiestu 
3 sekundes un temperatūras 
rādījums tiks pārtīts ātrāk�

PIEZĪME. Temperatūru var parādīt pēc Celsija (C) vai Fārenheita (F) skalas� 
Lai pārslēgtos starp Celsija un Fārenheita skalām, turiet vienlaicīgi nospiestas 
pogas “-” un “+”�

*Precīzajai tējkannai ir temperatūras atmiņas funkcija pēdējai jūsu izvēlētajai 
temperatūrai (diapazonā 60-100 °C [140-212 °F])� Šī funkcija noteiks to, kāda 
temperatūra parādīsies displejā pēc pirmās lietošanas reizes�
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA

3

Nospiediet pogu  (Ieslēgt), lai 
saglabātu temperatūru un sāktu 
sildīt ūdeni�  (Sildīšanas ikona) tiks 
parādīta LCD ekrānā, lai norādītu, 
ka precīzā tējkanna silda ūdeni� 

4
Sildīšanas laikā displeja ekrānā tiek 
parādīta faktiskā ūdens temperatūra 
nevis izvēlētā temperatūra�

PIEZĪME. Poga  nedarbojas, kad 
precīzā tējkanna neatrodas uz pamatnes�

5
Tiklīdz kā izvēlētā temperatūra ir 
sasniegta, sildītājs tiks izslēgts, 
atskanēs zvaniņš un  tiks izslēgta� 

SVARĪGI! Ja precīzā tējkanna tiks 
izmantota lielākā augstumā, precīzā 
tējkanna vārīsies nepārtraukti zemākā 
temperatūrā, līdz viss ūdens būs iztvaikojis� 
Ja tā notiek, tējkanna izslēgsies�
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PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA

1
Lai aktivizētu Hold Temp režīmu, 
piespiediet pogu  (Hold Temp) 
pēc tam, kad izvēlēta jūsu iecienītā 
temperatūra�

2

Kamēr precīzā tējkanna atrodas 
uz pamatnes, tā uzturēs vēlamo 
temperatūru līdz pat 30 minūtes ilgi� 
Lai atceltu Temp, pirms pagājušas 
30 minūtes, nospiediet pogu  vai 
vēlreiz nospiediet pogu Hold Temp, 
vai noņemiet tējkannu no pamatnes� 

HOLD TEMP REŽĪMA IZMANTOŠANA

PIEZĪME. Lai aktivizētu Hold Temp funkciju, precīzajai tējkannai jāatrodas uz pamatnes� 
Tiklīdz tējkanna tiek noņemta no pamatnes, tējkanna izslēdzas�

PADOMS. Hold Temp režīms darbojas ar jebkuru temperatūru diapazonā 60-100 °C 
(140-212 °F)� Hold Temp precizitāte ir +/- 2 °C (4 °F) robežās�

Ja precīzā tējkanna tiks izmantota lielākā augstumā, precīzā tējkanna vārīsies nepārtraukti 
zemākā temperatūrā, līdz viss ūdens būs iztvaikojis� Ja tā notiek, tējkanna izslēgsies�
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APKOPE UN TĪRĪŠANA
ĀRPUSES TĪRĪŠANA

SVARĪGI! Pirms tīrīšanas obligāti 
atvienojiet precīzo tējkannu no 
kontaktrozetes� Pārliecinieties, vai 
precīzā tējkanna ir pilnībā atdzisusi�

Precīzās tējkannas ārpusi var notīrīt ar 
mitru drānu� Noslaukiet un nospodriniet 
precīzās tējkannas ārpusi ar sausu 
drānu� Nav ieteicams izmantot abrazīvus 
vai jebkāda cita veida līdzekļus eļļainu 
virsmu tīrīšanai�

1 Nospiediet , kamēr darbojas 
sildīšanas režīms�

2 Nospiediet , kamēr darbojas Hold 
Temp režīms�

PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZSLĒGŠANA

Precīzo tējkannu vai izslēgt vairākos veidos�

PRECĪZĀS TĒJKANNAS IZMANTOŠANA

3 Paceliet precīzo tējkannu no 
pamatnes�

PIEZĪME. Atvienojiet precīzo tējkannu 
no elektrotīkla, kad tā netiek izmantota�



18  |  APKOPE UN TĪRĪŠANA

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Lai nodrošinātu precīzās tējkannas labāku darbību, ir jāveic tā atkaļķošana� Uz precīzās 
tējkannas iekšējām metāla daļām var nogulsnēties kaļķa nosēdumi� Tīrīšanas intervāls 
ir atkarīgs no precīzajā tējkannā iepildītā ūdens cietības�

KAĻĶA NOGULŠŅU IEKŠPUSĒ TĪRĪŠANA

2 Izlejiet šķīdumu no precīzās 
tējkannas� 3

Piepildiet precīzo tējkannu ar 
ūdeni, uzvāriet to un izlejiet ūdeni� 
Atkārtojiet to divreiz� Tagad precīzā 
tējkanna ir sagatavota lietošanai�

PIEZĪME. Ja vēlaties, plūsmas kontroles sviru un iebūvēto termometru iespējams 
izņemt, lai veiktu to tīrīšanu�

Since 1919

SVARĪGI! Pārliecinieties, vai ventilācijas 
atveres tējkannas augšpusē ir tīras un 
nav nosprostotas; pretējā gadījumā 
precīzā tējkannas var pārplūst�

1
Piepildiet precīzo tējkannu ar 0,25 l 
(1 tasi) etiķa un 0,75 l (3 tasēm) 
ūdens� Uzvāriet un atstājiet uz nakti� 
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ja precīzā tējkanna darbojas nepareizi 
vai nedarbojas, pārbaudiet zemāk 
minēto. 
1. Vai precīzā tējkanna ir pievienota 

kontaktrozetei?
2. Atvienojiet precīzo tējkannu no 

kontaktrozetes, pēc tam iespraudiet 
kontaktdakšu kontaktrozetē no jauna�

3. Ja precīzā tējkanna joprojām 
nedarbojas, pārbaudiet drošinātājus 
vai, ja jums ir automātisko slēdžu kārba, 
pārliecinieties, vai strāvas padeve nav 
pārtraukta� 

4. Pārliecinieties, ka precīzās tējkannas 
vāks ir pareizi novietots un nofiksēts 
savā vietā�

5. Pārliecinieties, vai precīzā tējkanna 
ir pareizi novietota uz pamatnes�

6. Pārbaudiet ūdens ikonu vai pārbaudiet, 
vai precīzajā tējkannā ir uzpildīts 
atbilstošs daudzums ūdens�

Ja problēmu nevar novērst, veiciet tālāk 
norādītās darbības� Skatiet KitchenAid 
garantijas un apkopes sadaļas� 

Neatgrieziet precīzo tējkannu 
mazumtirgotājam� Mazumtirgotāji 
nesniedz apkopes pakalpojumus�

BRĪDINĀJUMS
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GARANTIJA UN APKOPE
KITCHENAID PRECĪZĀS TĒJKANNAS GARANTIJA

Garantijas ilgums: KitchenAid apmaksā: KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, Tuvie 
Austrumi un Āfrika:  
5KEK1032 
Pilna divu gadu 
garantija no 
iegādes datuma.

Rezerves daļas un 
remonta izmaksas, 
lai labotu materiālu 
vai darba defektus. 
Apkope jāveic pilnvarotā 
KitchenAid servisa centrā.

A.  Remontdarbi, ja precīzā 
tējkanna ir lietota mērķiem, 
kas nav normāla lietošana 
mājsaimniecības vidē.

B.  Bojājumus, kas radušies dēļ 
negadījuma, pārveidošanas, 
nepareizas lietošanas, 
ļaunprātīgas izmantošanas 
vai uzstādīšanas/lietošanas 
neatbilstoši vietējām 
elektrodrošības prasībām.

KLIENTU APKALPOŠANA

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

©2018 Visas tiesības paturētas�  
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma�

Ja radušies jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkalpošanas 
centru, lūdzu, skatiet tālāk sniegto kontaktinformāciju�

PIEZĪME. Visa veida apkope ir jāveic lokāli — pilnvarotā KitchenAid servisa centrā�

Vispārējās karstās līnijas numurs:  

Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet mūsu tīmekļa vietni:
www.KitchenAid.eu
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