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SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Izmantojot elektriskās iekārtas, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, ieskaitot sekojošo:

1. Izlasiet visu pamācību.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus.
3. Lai pasargātu sevi no elektrošoka, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai tosteri ūdeni vai

citā šķidrumā.
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 kad neizmantojat, atvienojiet tosteri no kontaktligzdas. Pirms detaļu

uzlikšanas vai noņemšanas, ļaujiet tosteram atdzist.
7. Neieslēdziet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti vai ierīce pareizi nedarbojas vai ir jebkādā

veidā bojāta. Atgrieziet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa centrā, lai to pārbaudītu, salabotu
vai noregulētu.

8. Ja izmanto rezerves daļas, ko neiesaka ražotājs, varat savainoties.
9. Nelietot ārtelpās.
10. Nepieļaujiet, ka vads karājas pāri letei vai galda malām vai nonāk saskarē ar uzkarsušām

virsmām.
11. Neizmantot karstas gāzes vai elektriskās krāsns tuvumā vai uz tām.
12. Pirms atvienošanas uzstādiet vadības pogas pozīcijā  „OFF”, tad izņemiet kontaktdakšu no

kontaktligzdas.
13. Izmantojiet tosteri tikai tam paredzētajā nolūkā.

WARNING

DANGER

Jūsu drošība un citu drošība atrodas pirmajā vietā.
Šajā instrukcijā un uz jūsu ierīces mēs esam izvietojuši daudz svarīgu paziņojumu 
par drošību. Obligāti izlasiet visus paziņojumus par drošību un sekojiet to 
norādījumiem.

Šis ir brīdinājuma simbols par bīstamību.
Šis simbols brīdina jūs par iespējamām briesmām, kas spēj radīt 
traumu vai pat nogalināt jūs un citus cilvēkus.
Visi paziņojumi par drošību seko šim simbolam un vārdiem DANGER 
(„BĪSTAMĪBA”) vai WARNING(„UZMANĪBU”). Šie vārdi nozīmē:

Jūs varat iet bojā vai gūt smagas traumas, 
ja nekavējoties nesekosiet instrukcijām.

Jūs varat iet bojā vai gūt smagas traumas, 
ja nekavējoties nesekosiet instrukcijām.

Brīdinājumi par bīstamību norādīs jums uz potenciālo bīstamību, sniegs 
rekomendācijas attiecībā uz to, kā mazināt traumu iespējamību, kā arī uz to, kas var 
notikt, ja jūs nesekosiet instrukcijām.
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Elektriskā trieciena risks
Iespraudiet sazemētā 
kontaktligzdā.
Neizņemiet zemējuma zaru.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Ja neievērosiet šos 
norādījumus, var tikt izraisīta 
nāve, ugunsgrēks vai 
elektrošoks.

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ TOSTERI
14. Pārāk liela izmēra pārtiku, metāla folijas iepakojumus vai instrumentus nedrīkst

ievietot tosterā, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
15. Ja tosters ir pārklāts vai pieskaras viegli uzliesmojošam materiālam, ieskaitot,

aizkarus, drapējumu, sienas un tamlīdzīgi, kamēr tas darbojas, var tikt izraisīts
ugunsgrēks.

16. Nemēģiniet izņemt pārtiku, ja tosters ir pievienots strāvai.
17. Šo produktu ir paredzēts izmantot tikai lietošanai mājsaimniecības vajadzībām.

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

Spriegums:  220-240 volti
Frekvence:  50/60 herci
Jauda vatos:  1250 vadi divu šķēli

modelim 5KMT2204
2500 vati četru šķēļu
modelim 5KMT4205

PIEZĪME: Ja elektrības vads ir bojāts, 
ražotājam vai servisa pārstāvim tas 
jānomaina, lai izvairītos no briesmām.
Neizmantojiet pagarinātāju. Ja elektrības 
vads ir pārāk īss, lieciet kvalificētam 
elektriķim vai remontmeistaram uzstādīt 
izeju ierīces tuvumā.
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DETAĻAS UN IESPĒJAS 

Vada uztinamais
(nav redzams)

Duāla-neatkarīga vadība

Sevišķi platas atveres
ar automātiskiem 
pašcentrējošiem plauktiem

Izņemama
drupatu tekne

Tostera detaļas

4 šķēļu modelis

Sviestmaižu statīvs

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ TOSTERI
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Elektriskās ierīces atkritumu utilizācija

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietošanas direktīvu 2002/96/EC (MEEE).
Izstrādājuma utilizācijas noteikumu 
ievērošana palīdz novērst potenciālās 
negatīvās sekas apkārtējai videi un 
cilvēka veselībai, ko var izraisīt šī 
produkta nepareiza utilizācija.
Šī zīme uz ierīces vai uz preces 
pavaddokumentiem norāda, ka minēto 
ierīci nevar utilizēt kopā ar citiem 
sadzīves atkritumiem. Tā vietā ierīce ir 
jānodod attiecīgā elektrisko un elektroni-
sko iekārtu savākšanas un pārstrādes 

Utilizācija jāīsteno atbilstoši vietējiem 
atkritumu utilizācijas noteikumiem.
Sīkākas informācijas saņemšanai par šīs 
ierīces apkopi, utilizāciju un pārstrādi, 
lūdzu, vērsieties vietējās varas institūcijās, 
sadzīves atkritumu savākšanas dienestā 
vai veikalā, kur jūs nopirkāt produktu.
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DETAĻAS UN IESPĒJAS

Tostera iespējas

Vadība

Sevišķi platas atveres ar automātiskiem
 pašcentrējošiem plauktiem

Izņemama
drupatu tekne

Vada uztinamais
(nav redzams)

2 šķēļu modelis

Sviestmaižu statīvs
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Sevišķi platas atveres ar 
automātiskiem pašcentrējošiem 
plauktiem 
Sevišķi platās atveres ļauj ērti grauzdēt 
maizi, virtuļus un angļu kēksiņus līdz 2,8 
cm biezumā. Pašcentrējošiem plaukti 
palīdz nodrošināt vienmērīgu plānas un 
biezas maizes uzsildīšanu. Automātisks 
pacelšanas mehānisms izceļ un nolaiž 
plauktus.

Vadības
Viegli lietojamas vadības pogas ļauj ātri 
izvēlēties vēlamo uzstādījumu un 
nodrošināt vizuālu reakciju.

Duāla neatkarīga vadība 
(tikai 4 šķēļu modelim)
Duāla neatkarīga vadība ļauj izvēlēties 
atšķirīgus iestatījumus katram atveru 
pārim.

Vada uztinamais
Izmantojot vada uztinamo, lai ērti 
uzglabātu vadu, kad nelietojat ierīci.

Izņemamā drupatu tekne
Izņemamo drupatu tekni var viegli 
izslidināt, lai notīrītu drupatas. Mazgāt 
tikai ar rokām.



Virtuļu funkcija 
Tosteram ir īpašs uzstādījums 
virtuļu, bulciņu, kēksiņu, 
maizīšu un citas apaļas 

maizes
grauzdēšanai, ko var pārgriezt un 
apgrauzdēt vienu pusi. Sildelementi 
pielāgojas, lai precīzi apgrauzdētu sagriezta 
virtuļa (vai citas apaļmaizes) iekšpusi, 
neapdedzinot ārējo virsmu.

Atsaldēšanas funkcija
Tosterim ir atsaldēšanas režīms, 

kas viegli atkausē un izgrauzdē sasalušu 
maizi. Izmantojiet atsaldēšanas režīmu tika 
sasalušai pārtikai.

Sviestmaizes funkcija 
Tosteram ir īpašs sviestmaižu 
iestatījums, ko var izmantot tikai 
kopā ar „KitchenAid” 

sviestmaižu statīvu, lai apgrauzdētu 
sviestmaizes, kas pagatavotas ar plāni 
sagrieztu gaļu un sieru Sīkākai informācijai 
skatiet „Sviestmaižu grauzdēšana”.
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DETAĻAS UN IESPĒJAS

Nokrāsas vadība

Nokrāsas indikatora 
gaisma/ atpakaļskaitīšanas 
taimeris

Vadības pogas

Siltuma 
uzturēšanasindikators 

Virtuļu
funkcija

Atsaldēšanas
funkcija

Sviestmaizes
funkcija

Grauzdēšanas/atcelšanas
funkcija
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Grauzdēšanas/atcelšanas 
funkcija 
Šis ir automātisks tosters. 
Tiklīdz tiek ielikta 

maize kādā atverē, tā tiek 
nolaista un sākas grauzdēšana izvēlētajā 
iestatījumā. Daži pārtikas produkti var būt 
pārāk viegli, lai iedarbinātu automātisku 
grauzdēšanu. Ja pārtika netiek nolaista 3 
sekunžu laikā, nospiediet TOAST/CANCEL, 
lai sāktu ciklu manuāli. Piespiediet vēlreiz, lai 
apturētu jau notiekošu grauzdēšanas ciklu 
vai lai izbeigtu siltuma uzturēšanas funkciju.

Nokrāsas vadība un Nokrāsas indikatora 
gaisma/atpakaļskaitīšanas taimeris
Precīzi uzstāda vēlamo brūnuma pakāpi. 
Indikatora gaisma uzreiz parāda uzstādījumu. 
Grauzdēšanas laikā gaismas nokrāsas 
uzstādījuma joslā mirgo un norāda 
grauzdēšanas cikla palikušo laiku.

Siltuma uzturēšanas 
indikators
Ja pārtika netiek izņemta 45 
sekunžu laikā pēc cikla 

beigām, tosters automātiski nolaiž pārtiku un 
aktivizē siltuma uzturēšanas ciklu, izmantojot 
mazu siltuma daudzumu 3 minūšu garumā. 
KEEP WARM indikators izgaismojas, kamēr 
cikls ir aktīvs. Šo ciklu jebkurā laikā var 
atcelt, piespiežot TOAST/CANCEL.
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TOSTERA LIETOŠANA
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Elektriskā trieciena risks
Iespraudiet sazemētā 
kontaktligzdā.
Neizņemiet zemējuma zaru.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Ja neievērosiet šos 
norādījumus, var tikt izraisīta 
nāve, ugunsgrēks vai 
elektrošoks.

Pirms pirmās 
lietošanas reizes
Pirms lietot tosteri, pārbaudiet, sevišķi 
platās atveres un izņemiet iepakojumu vai 
apdrukātu materiālu, kas var būt iekritis 
nosūtīšanas vai pārvietošanas laikā. 
Neievietot tosterā metāla priekšmetus.
Pirmo reizi lietojot tosteri, var parādīties 
nelieli dūmi. Tas ir normāli. Dūmi ir 
nekaitīgi un ātri pazudīs.
Grauzdiņa pagatavošana
1.  Ja nepieciešams, saīsiniet vadu,

aptinot to ap pamatni. Tostera kājas ir
pietiekami garas, lai vads iznāktu no
jebkuras tostera malas.

2. Iespraust sazemētā kontaktligzdā.
3. Nokrāsas vadībā izvēlieties izvēlēties

vajadzīgo brūnuma pakāpi. Lai
grauzdiņš būtu tumšāks, virziet
nokrāsas vadības pogu pa labi, lai
būtu gaišāks – pa kreisi. Indikatora
gaisma parāda nokrāsas līmeni 1
(gaišs) - 7 (tumšs).

PIEZĪME: Dažādiem maizes veidiem 
un mitruma līmenim var būt 
nepieciešams atšķirīgs nokrāsas 
uzstādījums. Piemēram, sausa maize 
paliek brūna ātrāk nekā mitra un tai 
nepieciešams mazāks uzstādījums.

4.  Maizi vai citu pārtiku, ko vēlaties
grauzdēt, ievietojiet atverēs.

.

PIEZĪME: Lai pagrauzdējums būtu 
vienmērīgs 2 atveru modeļos, 
vienlaicīgi grauzdējiet vienāda veida un 
biezuma maizi. Ja grauzdējat divu 
atšķirīgu veidu un biezumu maizi 4 
atveru modelī ar duālu-neatkarīgu 
vadību, katrā atveru pārī ievietojiet 
vienāda veida maizi.

5.  Tiklīdz maize tiek
ievietota atverē, tā
automātiski tiek nolaista
un sākas grauzdēšana.
Daži pārtikas produkti ir
pārāk viegli, lai
iedarbinātu automātisko grauzdēšanu.
Ja pārtika netiek nolaista 3 sekunžu
laikā, piespiediet TOAST/ CANCEL, lai
manuāli sāktu ciklu.

6.  (Opcija) 5 sekunžu laikā nospiediet
vēlamo īpašo grauzdēšanas funkcijas
pogu. Sīkākai informācijai skatiet
„Īpašas grauzdēšanas funkcijas”.

7. Kad grauzdēšana ir pabeigta, tosters
automātiski izceļ pārtiku un atskan
signāls. Ja pārtika netiek noņemta 45
sekunžu laikā, tosters aktivizē siltuma
uzturēšanas funkciju.

8 Lai jebkurā laikā atceltu grauzdēšanu, 
nospiediet TOAST/CANCEL. Tosters 
izceļ grauzdiņu un izslēdzas.
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Saldētu produktu grauzdēšana 
Tosteram ir atsaldēšanas režīms, kas viegli 
atsaldē un izgrauzdē saldētu maizi. Lietojiet 
šo režīmu tikai ar sasaldētu pārtiku.
Parasta maize un līdzīga pārtika:
1.  Kad izvēlēts vajadzīgais

brūnuma līmenis, piespiediet
FROZEN pogu.

2.  Ielieciet sasalušo maizi
tostera atverēs.

3.  Tosters automātiski nolaiž maizi, iedarbina
atsaldēšanas ciklu, lai atkausētu maizi, tad
izgrauzdē līdz vēlamajam brūnuma
uzstādījumam.

Sasaldēti virtuļi (vai cita uz pusi sagriezta 
apaļmaize):
1.  Kad izvēlēts vajadzīgais brūnuma līmenis,

piespiediet BAGEL pogu un tad FROZEN
pogu.

2.  Ielieciet sasalušo virtuli (vai citu apaļmaizi)
tostera atverēs.

3.  Tosters automātiski nolaiž maizi, iedarbina
atsaldēšanas ciklu, lai to atkausētu, tad
izgrauzdē līdz vēlamajam brūnuma
uzstādījumam.

Siltuma uzturēšana
Ja pārtika netiek izņemta 45 
sekunžu pēc cikla beigām, 
tosters automātiski nolaiž 
pārtiku un aktivizē siltuma
uzturēšanas ciklu, izmantojot mazu 
siltuma daudzumu 3 minūtes. KEEP 
WARM indikators deg, kamēr šis cikls ir 
aktīvs.
Lai atceltu siltuma uzturēšanas režīmu 
un izņemtu grauzdiņu:
Vienreiz piespiediet 
TOAST/CANCEL. Grauzdiņš 
tiek izcelts un tosters 
izslēdzas.
Ja grauzdiņš netiek izņemts 3 
minūšu laikā, grauzdiņš
tiek pacelts un tosters automātiski 
izslēdzas.
Virtuļu grauzdēšana
Tosteram ir īpašs uzstādījums virtuļu, 
bulciņu kēksiņu, maizīšu un citu 
apaļmaizīšu grauzdēšanai, ko vēlaties 
pārgriezt un apgrauzdēt vienu pusi. 
Sildelementi pielāgojas, lai precīzi 
apgrauzdētu sagriezta virtuļa (vai citas 
apaļmaizes) iekšpusi, neapdedzinot ārējo 
virsmu.
1. Ar nokrāsas pogu

uzstādiet vajadzīgo
brūnuma pakāpi,
nospiediet BAGEL pogu.

2. Ielieciet virtuļu vai citu apaļmaizīšu
pusītes ar grieztajām pusēm uz iekšu,
kā parādīts attēlā. Tosters automātiski
nolaiž virtuli un uzsāk grauzdēšanu.

3. Kad virtulis ir gatavs, tosters to izcels
un atskanēs signāls. Ja virtulis netiek
izņemts 45 sekunžu laikā, tosters aktivizē
siltuma uzturēšanas režīmu.
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Sviestmaižu grauzdēšana
Tosteram ir piederums un īpašs 
uzstādījums sviestmaižu grauzdēšanai, 
kas pagatavotas ar plāni sagriezu gaļu 
un sieru.
Sviestmaižu statīva dizains ar eņģēm 
ļauj to plaši atvērt, lai viegli ieliktu un 
izņemtu sviestmaizes.
Sviestmaizes pagatavošana:
1.  Viegli apziediet ar sviestu maizes

ārpusi – neapziediet ar sviestu pusi,
kas būs vērsta pret pildījumu. Maizes
ārpuses apziešana ar sviestu
palēnina apbrūnināšanos un palīdz
uzsildīt pildījumu.

2.  Ielieciet sviestmaizē vēlamās
sastāvdaļas, bet nepiepildiet pārāk
daudz! Vispiemērotākās ir plāni
sagrieztas sastāvdaļas, piemēram,
šķiņķis, tītars un siers.

3.  Atveriet statīvu, paplešot rokturus
katru uz savu pusi. Tas pielieciet
sviestmaizes malu pie statīva
apakšas, kā parādīts attēlā.

PIEZĪME: NEDRĪKST grauzdēt sviest-
maizes bez statīva, jo siers vai citi pārtika 
produkti var izkust un pielipt pie tostera 
iekšējās sienas.
NEDRĪKST uzglabāt sviestmaižu statīvu 
tosterā vai likt to atpakaļ tosterā, kad 
sviestmaize ir gatava un izņemta. 
Tādējādi sāksies jauns grauzdēšanas 
cikls un novērš pareizu tostera darbību.

Sviestmaizes grauzdēšana:
1.  Uzstādiet nokrāsas

pogu uz vēlamo
brūnuma līmeni, tad
nospiediet SANDWICH
pogu.

2.  Ielieciet sviestmaižu statīvu tostera
atverē, kad tajā ir ievietota sviest-
maize, kā parādīts attēlā. Tosters
automātiski nolaiž sviestmaižu statīvu
un sāk grauzdēšanu.

4.  Saspiediet sviestmaižu statīva
rokturus kopā, lai satvertu sviest-
maizi. Aizveriet saspraudi, lai saturētu
režģus kopā.

3.  Kad sviestmaize ir gatava, 3 reizes
atskan signāls, un sviestmaizes pogas
gaisma mirgo.

4.  Izņemiet sviestmaižu statīvu un
nospiediet SANDWICH pogu vai
TOAST/ CANCEL pogu, lai rāmis
atgrieztos pareizā stāvoklī.

Ja sviestmaižu statīvs netiek izņemts 2 
minūtes ik pēc 30 sekundēm atskan 
pīkstiens un sviestmaižu pogas gaisma 
mirgo, atgādinot, ka tā jāizņem. Ja 
sviestmaižu statīvs netiek izņemts 2 
minūšu laikā, tosters automātiski 
izslēdzas. Jebkurā gadījumā sviestmaižu 
statīvs ir jāizņem, lai tosters atkal 
darbotos.



Pirms tīrīšanas 
atvienojiet tosteri 
no kontaktligzdas 
un ļaujiet tam 
atdzist.
Satveriet drupatu teknes centru, 
tad izslidiniet to ārā. Iekratiet drupatas 
atkritumu spainī. Ieteicams drupatu 
tekni iztukšot pēc katras lietošanas 
reizes. Drupatu tekni drīkst mazgāt tikai 
ar rokām.
SVARĪGI: Uzreiz pēc grauzdēšanas 
cikla tekne ir karsta.
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Noslaukiet tosteri ar mīkstu, mitru 
kokvilnas lupatiņu. Neizmantojiet papīra 
dvieļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai 
šķidros tīrītājus. Neiegremdējiet tosteri 
ūdenī.
PIEZĪME: Ja uz tosteru uzšļācas tauku 
vai eļļa, nekavējoties to noslaukiet ar tīru, 
mitru kokvilnas lupatiņu.
Atlieciet drupatu tekni atpakaļ tosterā. 
Kārtīgi iespiediet to, līdz tā noklikšķ. 
Neizmantot tosteri, ja drupatu tekne nav 
kārtīgi ievietota.
PIEZĪME: „KitchenAid” neiesaka izmantot 
tostera vāku.
Mazgājiet sviestmaižu statīvu ar rokām, 
izvairoties no abrazīviem tīrīšanas 
līdzekļiem vai tīrīšanas spilventiņiem. Pēc 
mazgāšanas kārtīgi nožāvējiet. 
Sviestmaižu statīvu var mazgāt arī trauku 
mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.
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Elektriskā trieciena risks
Iespraudiet sazemētā 
kontaktligzdā.
Neizņemiet zemējuma zaru.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Ja neievērosiet šos 
norādījumus, var tikt izraisīta 
nāve, ugunsgrēks vai 
elektrošoks.

PIEZĪME Pirmo reizi lietojot tosteri, var 
parādīties nelieli dūmi. Tas ir normāli. 
Dūmi ir nekaitīgi un ātri pazudīs.

Ja tosters nedarbojas, pārbaudiet 
sekojošo:
1. Ja tosters nenolaiž maizi un nesāk

grauzdēšanu 3 sekunžu laikā, iespējams
pārtika ir pārāk viegla, lai iedarbinātu
automātisko grauzdēšanu. Nospiediet
TOAST/ CANCEL, lai sāktu ciklu manuāli.

2. Ja tosters nedarbojas un mirgo
sviestmaižu gaisma, tas nozīmē, ka
smags priekšmets neļauj tosteram pareizi
darboties. Izņemiet sviestmaižu statīvu
vai citu smagu priekšmetu no tostera, tas
nospiediet sviestmaižu pogu vai
“Toast/Cancel” pogu, lai rāmis atgrieztos
pareizajā stāvoklī.

3. Pārbaudiet, vai tosters ir pievienots
iezemētā rozetē.

4. Ja tosters ir iesprausts rozetē, izņemiet
kontaktdakšu un tad atkal ielieciet to
rozetē.

5. Ja tosters joprojām nedarbojas,
pārbaudiet drošinātāju un slēgiekārtu.

Ja problēmu nevar novērst, sazinieties ar 
autorizētu servisa centru (skatiet sadaļu 
„KitchenAid garantija un serviss”).

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Garantijas laiks: KitchenAid apmaksā: KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, 
Austrālija un 
Jaunzēlande:

Modeļiem
5KMT2204 un
5KMT4205:
Piecu gadu pilna 
garantija no 
iegādes datuma

Daļu nomaiņu un remont-
darbu izmaksas saistībā 
ar materiālu un 
izgatavošanas defektu 
novēršanu. Tehniskā 
apkalpošana jāveic 
autorizētam KitchenAid 

A. Remontdarbus, ja tosters
netiek izmantots parastai
pārtikas apstrādei mājas
apstākļos.

B. Bojājumus, kas radušies
nelaimes gadījuma, izmaiņu
veikšanas, nepareizas vai
sliktas rīkošanās ar ierīci
rezultātā, kā arī bojājumus,
ko izraisījusi vietējiem
elektrotehnikas notei-
kumiem neatbilstoša
uzstādīšana/ekspluatācija.
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Servisa centri

Viss serviss jāveic lokāli autorizētā „KitchenAid” 
servisa centrā.
Sazinieties ar tirgotāju, no kā iegādājāties ierīci, 
lai iegūtu tuvākā autorizētā „KitchenAid” servisa 
centra nosaukumu.
.

© 2012 KitchenAid. Visas tiesības aizsargātas.
Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Klientu apkalpošana

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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