
 

 

  



DETAĻAS UN FUNKCIJAS 

DETAĻAS UN PIEDERUMI

Produktu bīdnis  
 
 
Tīrīšanas birste 
 

 
 
 
 

Noņemama paplāte 
 
 
 
 
Galvenais korpuss

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malšanas skrūve
 
 

Gredzens 
Vidējās malšanas 
plāksne (4,5 mm)

 
 

Asmens 
Desu pildīšanas 
plāksne 
 
 

Rupjās malšanas 
plāksne (8 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lielā desu pildīšanas caurule (19 mm) Mazā desu pildīšanas caurule (9,5 mm) 

  

Smalkās 
malšanas 
plāksne 
(3 mm) 



STACIONĀRĀ MIKSERA PIEDERUMA DROŠA 
LIETOŠANA 

Šajā lietošanas pamācībā un uz ierīces mēs esam snieguši daudz svarīgu drošības 
paziņojumu. Izlasiet un ievērojiet visus drošības paziņojumus. 
Šādi izskatās brīdinājuma simbols. 

Šis simbols brīdinās jūs par potenciālo apdraudējumu, kura rezultātā jūs vai citas 
personas var aiziet bojā vai gūt traumas. 
Uz drošības paziņojumiem norādīts brīdinājuma simbols vai vārds „BĪSTAMI” vai 
„BRĪDINĀJUMS.” Tālāk ir paskaidrota šo vārdu nozīme. 

 
 

Ja nekavējoties neievērosit norādījumus, jūs varat 
aiziet bojā vai gūt smagu traumu. 
 

Ja neievērosit norādījumus, jūs varat aiziet bojā vai 
gūt smagu traumu. 
 

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kas ir potenciālais apdraudējums, kā var samazināt 
traumu gūšanas risku, kā arī tas, kas notiks, ja šie norādījumi netiks ievēroti. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro galvenie piesardzības 
pasākumi, tostarp tālāk minētie. 

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, var gūt traumu. 

2. Šo ierīci nedrīkst lietot personas, tostarp bērni, ar ierobežotām fiziskām, 
uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, izņemot 
gadījumus, kad šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādī-
jumus par ierīces drošu lietošanu un ir izpratušas iespējamos riskus. 

3. Tikai Eiropai: Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, 
uztveres vai garīgām spējām vai arī bez pieredzes un zināšanām, ja 
šādas personas tiek uzraudzītas vai arī ir saņēmušas norādījumus par 
ierīces drošu lietošanu un ir izpratušas iespējamos riskus. Bērni nedrīkst 
rotaļāties ar ierīci. 

4. Tikai Eiropai: Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās vadu 
bērniem nepieejamā vietā. 

5. Pēc katras piederuma lietošanas reizes un pirms tīrīšanas izslēdziet 
stacionāro mikseri (un atvienojiet produktu malšanas metāla piederumu 
no stacionārā miksera). Pirms izjaukšanas jāpagaida, līdz motors pilnībā 
apstājas. 

6. Nedrīkst pieskarties kustīgām daļām. Netuviniet pirkstus izvades atverei. 

7. Aizliegts atstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. 

8. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai netirgo uzņēmums 
„KitchenAid”, var izcelties ugunsgrēks, tikt gūts elektrotrieciens vai 
traumas. 



9. Produktu padevi nedrīkst veikt ar rokām. Vienmēr ir jāizmanto produktu 
bīdnis. 

10. Asmeņi ir asi. Rīkojieties uzmanīgi. 

11. Ierīces darbības laikā ar pirkstiem nemēģiniet noņemt produktus no 
izvades diska. Pretējā gadījumā varat sagriezties. 

12. Norādījumus par to, kā tīrīt virsmas, kas nonāk saskarē ar ēdienu, skatiet 
nodaļā „Apkope un tīrīšana”. 

13. Tāpat skatiet nodaļu „Svarīgi piesardzības pasākumi”, kas iekļauta 
stacionāra miksera lietošanas un apkopes instrukcijā. 

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. 

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU! 
STACIONĀRĀ MIKSERA PIEDERUMA DROŠA 
LIETOŠANA 

ATKRITUMU IZMEŠANA 

Iepakojuma izmešana 

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un ir marķēts ar pārstrādes zīmi . Tāpēc 
iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi un saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, kas regulē atkritumu 
izmešanu. 

 

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA  
PIEDERUMA LIETOŠANA 

NORĀDES PAR MALŠANU 

PIEZĪME: Šā „KitchenAid” produktu malšanas metāla piederuma (modelis 5KSMMGA) daļas un 
piederumi nav saderīgi ar „KitchenAid” produktu malšanas piederuma (modeļi 5FGA, 5SSA, 5FT, 
5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 5KSMGSSA) daļām un piederumiem, un otrādi. 
 

IZMANTOJIET ŠĪS DAĻAS 
AR ŠĪM 
DAĻĀM 

IETEICAMĀ IZMANTOŠANA ĀTRUMS 

Smalkās malšanas plāksne (3 mm) Asmens 
Pagatavota gaļa uzziešanai, cietie sieri 
(piemēram, Parmas siers), rīvmaize 

4 

Vidējās malšanas plāksne (4,5 mm) Asmens Jēla vai pagatavota gaļa, gaļa desām 4 

Rupjās malšanas plāksne (8 mm) Asmens 
Jēla gaļa burgeriem un čili, dārzeņi salsai 
un mērcēm 

4 

Mazā desu pildīšanas caurule 
(9,5 mm) 

Desu 
pildīšanas 
plāksne 

Brokastu desiņas, mazākas desiņas 4 

Lielā desu pildīšanas caurule 
(19 mm) 

Desu 
pildīšanas 
plāksne 

Sardeles, lielākas desas 4 



PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA 
LIETOŠANA 

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA SALIKŠANA 
 

Pirms lietošanas nomazgājiet visas daļas siltā ziepjūdenī, rūpīgi 
nosusiniet. 

1. Ielieciet malšanas skrūvi galvenajā korpusā. Pēc tam uzlieciet 

asmeni uz malšanas skrūves gala. Asmenim ir jābūt pilnībā 

ievietotam korpusā. Ja tā nav, nobīdiet asmeni, apgrieziet otrādi 

un uzlieciet atpakaļ. 

 

 

2. Uz asmens uzlieciet malšanas plāksni tā, lai plāksnes grope sakrīt ar 
tapiņu galvenā korpusa apakšdaļā. 

 
 
 
 

3. Uzlieciet gredzenu uz galvenā korpusa, ar roku griežot pulksteņrādītāju 

kustības virzienā, līdz gredzens ir nostiprināts, bet nav pievilkts.
 

 

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA PIESTIPRINĀŠANA PIE 
STACIONĀRĀ MIKSERA 
 

1. Izslēdziet stacionāro mikseri un atvienojiet to no elektrotīkla. 
 

 

 

 

 

 

2. Stacionārajiem mikseriem ar atveramu piederumu rumbas 
vāku: paceliet uz augšu, lai atvērtu. 
Stacionārajiem mikseriem ar noņemamu piederumu 
rumbas vāku: pagrieziet piederumu slēdzi pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu piederumu 
rumbas vāku. 
 

 
 

3. Ievietojiet piederuma vārpstas apvalku piederumu rumbā, 
gādājot, lai piedziņas vārpsta tiktu ievietota kantainajā 
rumbas ligzdā. Ja nepieciešams, pagroziet piederumu uz 
priekšu un atpakaļ. Atrodoties pareizā pozīcijā, piederuma 
apvalka tapiņa iebīdīsies rumbas apmales gropē. 

 

 

4. Pievelciet stacionārā miksera piederumu pogu, griežot 
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz piederums ir cieši 
piestiprināts pie stacionārā miksera. 

 
 

    
   Grope 

 
 

      Tapiņa 



MALŠANA AR PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMU 

 

1. Produktus sagrieziet mazās sloksnītēs vai gabaliņos, kas ietilpst 
padeves caurulē. 
 

 
 

 

  

Rotējošu asmeņu radīts apdraudējums 
Vienmēr ir jāizmanto produktu bīdnis. 
Netuviniet pirkstus atverēm. 
Turiet bērniem nepieejamā vietā. 
Neievērojot šo norādījumu, pastāv risks zaudēt 
ķermeņa daļas vai sagriezties. 

 

 
 
 

 

2. Ieslēdziet stacionāro mikseri 4. ātrumā un ar produktu bīdni 
virziet produktus padeves caurulē. 

 

 

 

 

DESU PILDĪTĀJA SALIKŠANA
 

 

1. Ielieciet malšanas skrūvi galvenajā korpusā. Pēc 
tam uz malšanas skrūves gala uzlieciet desu pildīšanas 
plāksni tā, lai plāksnes grope sakrīt ar tapiņu galvenā 
korpusa apakšdaļā. 

 

 

2. Caur gredzenu ievietojiet vēlamo desu pildīšanas cauruli (lielo vai 
mazo). Pēc tam uzlieciet gredzenu un caurules bloku uz galvenā 
korpusa, ar roku griežot gredzenu, līdz tas ir nostiprināts, bet nav 
pievilkts. 

 

DESU PILDĪTĀJA LIETOŠANA
 

1. Ielieciet gaļu produktu malšanas metāla piederumā pirms desu 
pildīšanas caurules uzstādīšanas. Šādi rīkojoties, tiks novērsta 
gaisa kabatu veidošanās. 

 

 

 

2. Ieeļļojiet desu pildīšanas cauruli un uz tās uzbīdiet vienu apvalku, 
atstājot aptuveni 10 cm, lai varētu iesiet galā mezglu. 
 
 

Grope Tapiņa 



 

 

3. Ieslēdziet stacionāro mikseri 4. ātrumā un lēnām bīdiet gaļu caur 
malšanas piederumu. Cieši turiet uzpildāmo apvalku. Ja uzpildes 
gaitā rodas gaisa burbuļi, ar adatu pārduriet tos. 
 

 

4. Gaļu pildiet līdz brīdim, kad apvalkā ir palikuši neuzpildīti 10–
15 cm. Izslēdziet stacionāro mikseri un iesieniet apvalka vaļējā 
galā mezglu vai aizsieniet ar aukliņu. 

 
 

 

PIEZĪME: Segmentētām desiņām (piemēram, sardelēm), pamīšus grieziet apvalka galus pretējos 
virzienos desiņu posma vēlamajā garumā.

 
PADOMI LIELISKAM REZULTĀTAM 

NODERĪGI PADOMI

Lai panāktu labāko rezultātu, maliet ļoti aukstu vai daļēji sasalušu gaļu. Lai uzturētu zemu malšanas 
temperatūru, malšanas piederuma daļas pirms lietošanas var iepriekš atdzesēt ledusskapī vai saldētavā. 

Lai iegūtu maigāku malto gaļu, dažus gaļas veidus var samalt divas reizes. Taču taukainu gaļu labāk 
malt tikai vienu reizi. 

Lai maizi samaltu rīvmaizē, tai ir jābūt vai nu izkaltētai cepeškrāsnī, atbrīvojoties no visa mitruma, vai arī 
tai vispār nav jābūt izkaltušai. Daļēji izkaltēta maize var nosprostot produktu malšanas metāla 
piederumu. 

PIEZĪME: Ļoti cietus, blīvus produktus, piemēram, pilnībā sakaltušu mājās ceptu maizi, nedrīkst malt ar 
produktu malšanas metāla piederumu. Mājās cepta maize ir jāmaļ svaiga un pēc tam jākaltē 
cepeškrāsnī vai gaisā. 

Ja izmantojat dabīgus apvalkus, ieteicams no sākuma izmērcēt tos aukstā ūdenī 30 minūtes, lai 
atbrīvotos no liekā sāls, pēc tam vairākas reizes noskalojiet aukstā tekošā ūdenī visā apvalka garumā. 
Lai panāktu labākos desu gatavošanas rezultātus, skatiet arī norādījumus, kas bija pievienoti apvalkiem.
 
 

APKOPE UN TĪRĪŠANA 

PRODUKTU MALŠANAS METĀLA PIEDERUMA UN PIEDERUMU 
TĪRĪŠANA
 
 

1. Galvenā korpusa un citu piederumu, tostarp malšanas plākšņu, tīrīšanai 
izmantojiet tīrīšanas birsti. 

 

 

 
 

2. Šādas daļas drīkst mazgāt trauku mašīnā (tikai augšējā plauktā): 
desu pildīšanas plāksne, desu pildīšanas caurules, tīrīšanas 
birste un produktu bīdnis. 

 
 
 

3. Šādas daļas drīkst mazgāt tikai ar rokām, izmantojot siltu 
ziepjūdeni un rūpīgi nožāvējot: galvenais korpuss, malšanas 
skrūve, gredzens, paplāte, malšanas plāksnes un asmens. 

 

 



GARANTIJA UN SERVISS 

„KITCHENAID” STACIONĀRĀ MIKSERA PIEDERUMA GARANTIJA 

Garantijas ilgums: „KitchenAid” maksās par: „KitchenAid” nemaksās par: 

Eiropā, Tuvajos 
Austrumos un Āfrikā — 
5KSMMGA divu gadu 
pilna garantija no 
iegādes datuma. 

rezerves daļām un 
remontdarbiem, kas ir saistīti 
ar materiālu vai ražošanas 
defektu novēršanu. 
Pakalpojums ir jāsniedz 
„KitchenAid” pilnvarotā 
servisa centrā. 

A. remontdarbiem, ja stacionārā 
miksera piederums ir ticis lietots 
citiem mērķiem, nevis ēdienu
gatavošanai mājas apstākļos. 

B. kaitējumu, kas radies negadījuma, 
pārveidošanas, nepareizas 
lietošanas vai tādas 
uzstādīšanas/izmantošanas dēļ,
kas neatbilst vietējiem 
elektrotehniskajiem 
noteikumiem. 

„KITCHENAID” NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠU KAITĒJUMU. 

Klientu apkalpošana 

Citās valstīs: 
Visos ar produktu un rezerves daļu pieejamību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko  
Autorizēto KitchenAid servisa/klientu centru. 
Papildu informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu: 

Home Decor OÜ 
Valukoja 7/2, 
Tallinn, Estonia, 11415  
Tel. +372 555 09 561 
Tel. +371 202 220 275 
info@kitchen.ee 
www.kitchenaidlv.lv 
www.facebook.com/kitchenaidlv/  

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