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Uzliktnis–virtuves kombains KitchenAid paredzēts izmantošanai tikai ar sadzīves galda mikseriem KitchenAid. Detalizētas
informācijas saņemšanai par galda mikseru izmantošanu pārlasiet instrukcijas, kas pievienotas jūsu galdam mikserim.

DROŠĪBA IZMANTOJOT UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU
Jūsu un citu drošība ir pirmajā vietā.
Šajā instrukcijā un uz jūsu ierīces mēs esam izvietojuši daudz svarīgus paziņojumus par drošību. Obligāti
izlasiet visus paziņojumus par drošību un sekojiet to norādījumiem.
Šis simbols brīdina par briesmām.
Šis simbols brīdina jūs par iespējamām briesmām, kas spējīgas nodarīt traumu vai pat
nosist jūs un citus cilvēkus.
Visi paziņojumi par drošību seko pēc šī simbola un vārdiem «BĪSTAMI» vai
«UZMANĪBU». Šie vārdi nozīmē:
BĪSTAMI. Jūs varat aiziet bojā vai iegūt smagas traumas, ja nekavējoties
nesekosiet instrukcijām.
UZMANĪBU. Jūs varat aiziet bojā vai iegūt smagas traumas, ja
nesekosiet instrukcijām.
Brīdinājumi par bīstamību norādīs uz potenciālām briesmām, sniegs rekomendācijas attiecībā uz to, kā
samazināt traumas varbūtību, kā arī uz to, kas var notikt, ja jūs nesekosiet instrukcijām.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
Izmantojot sadzīves elektroierīces, ir nepieciešams ievērot galvenos drošības pasākumus, īpaši:
1. Izlasiet visas instrukcijas. Nepareiza ierīces izmantošana var novest pie nopietnām traumām.
2. Lai izvairītos no elektrotraumām, kategoriski aizliegts iegremdēt mikseri ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Pirms galda miksera ieslēgšanas, obligāti pārliecinieties, ka starpvāks ar slēdzi ir cieši noslēgts.
Nenoņemiet vāku uzliktņa–virtuves kombaina izmantošanas laikā.
4. Pārliecinieties, ka esat izslēguši galda mikseri (poga OFF) un atvienojuši uzliktni–virtuves
kombainu pēc katras uzliktņa izmantošanas un pirms tīrīšanas. Pirms atvienošanas pārliecinieties,
ka motors ir pilnībā apstājies.
5. Nelieciet pirkstus vai citus objektus atverē vai uzliktņa–virtuves kombaina teknē tā izmantošanas
laikā. Nekad nebīdiet ingredientus ar rokām. Vienmēr izmantojiet stampiņu. Ja produkti ir
iestrēguši atverē vai teknē, izmantojiet ierīci bīdīšanai, augļa vai dārzeņa gabaliņu, lai pabīdītu
iestrēgušos produktus. Ja šis paņēmiens ir nelietderīgs, izslēdziet motoru un atvienojiet uzliktni,
lai izņemtu atlikušos produktus.
6. Izvairieties no kontakta ar kustīgām detaļām.
7. Firmas KitchenAid nerekomendēto uzliktņu izmantošana var novest pie ugunsgrēka,
elektrotraumām vai traumām.
8. Neizmantojiet ierīci atklātā gaisā.
9. Neizmantojiet ierīci, ja tai bojāts elektriskais vads vai kontaktdakša, ja ir traucēta tās normāla
darbība, kā arī neizmantojiet to nosviešanas vai citu bojājumu gadījumā. Aiznesiet ierīci uz
tuvāko Autorizēto apkalpošanas centru apskatei, remontam vai elektrisko un mehānisko
iestatījumu veikšanai.
10. Pieskatiet bērnus. Neļaujiet viņiem rotaļāties ar ierīci. Bērniem aizliegts izmantot ierīci. Ierīcei un
vadam ir jāatrodas ārpus bērnu sasniedzamības robežām. Ierīces tīrīšanu un apkalpošanu aizliegts
veikt bērniem bez vecāku uzraudzības.
11. Šo ierīci aizliegts izmantot personām ar pazeminātu maņu orgānu asumu vai pasliktinātām
garīgām spējām, kā arī personām, kurām nepiemīt pietiekamas zināšanas un iemaņas, izņemot
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gadījumus, kad viņi izmanto ierīci cita cilvēka uzraudzībā vai iepazinušies ar tās drošas
ekspluatācijas noteikumiem.
Neizmantojiet ierīci, ja rotējošais gliemezis vai rotējošās detaļas ir bojātas. Aiznesiet ierīci uz
tuvāko Autorizēto apkalpošanas centru apskatei, remontam vai elektrisko un mehānisko
iestatījumu veikšanai.
Nepieļaujiet galda miksera barošanas vada nokāršanos pāri galda vai citas darba virsmas malai.
Nepieskarieties un netuviniet blakus priekšmetus kustīgiem asmeņiem un diskiem kombaina
darbības laikā, jo tas var novest pie nopietnām traumām vai uzliktņa–virtuves kombaina
salūšanas.
Asmeņi ir ļoti asi. Nepieciešams ievērot piesardzību darbā ar asiem asmeņiem, trauka
atbrīvošanas un tīrīšanas laikā.
Nenoņemiet vāku, kamēr diski vai asmeņi nav pārtraukuši griezties.
Necentieties salauzt vāka noslēgšanas mehānismu.
Lai izvairītos no reduktora bojājumiem, neiegremdējiet uzliktņa–virtuves kombaina korpusu
ūdenī vai citos šķidrumos.
Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājās un tai līdzīgos apstākļos:
– virtuvēs veikalu, biroju darbiniekiem un citās darba telpās;
– dzīvojamās mājās, fermās;
– klientiem viesnīcās, moteļos un dzīvojamā tipa citās telpās;
– mājas viesnīcās, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

*Tikai noslaucīt. Detalizētāku informāciju jūs atradīsiet sadaļā «Apkope un tīrīšana».

DARBA SĀKUMS
Pirms pirmās izmantošanas
Pirms pirmās uzliktņa–virtuves kombaina izmantošanas nepieciešams nomazgāt tā sastāvdaļas un
aksesuārus ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā (sk. sadaļu «Apkope un tīrīšana»).
UZMANĪBU: Lai izvairītos no uzliktņa–virtuves kombaina bojājumiem, neiegremdējiet uzliktņa
korpusu ūdenī vai citos šķidrumos. Visas pārējās detaļas var mazgāt uz trauku mazgājamās mašīnas
augšējā režģa.
PIEZĪME: Šī ierīce paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecībā.
Paņemiet padevējcauruli uz starpvāka ar slēdzi
un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai noņemtu
no uzliktņa–virtuves kombaina.

Kā izvēlēties vajadzīgo instrumentu
Zemāk dotā instrukcija palīdzēs jums izvēlēties vajadzīgo instrumentu, atkarībā no receptes.
Detalizētāka informācija par katru disku ir dota sadaļā «Disku uzstādīšana».

FUNKCIJA

INSTRUMENTS

Sagriešana

Kapāšana (ēvelēšana)

PRODUKTI
Mīkstie augļi
Mīkstie dārzeņi
Cietie dārzeņi
Vārīta gaļa
Mīkstie dārzeņi
Cietie dārzeņi
Cietais siers
Dārzeņi

Sagriešana salmiņu formā

Mīkstie augļi
Mīkstie dārzeņi
Cietie dārzeņi

Sagriešana kubikos

DISKU UZSTĀDĪŠANA
Divpusēja kapāšanas diska uzstādīšana
1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai
padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sieniņām.

2. Uzvelciet disku adapteri uz piedziņas tapas.

3. Turiet divpusējo kapāšanas disku ar 2 pirkstiem ar vajadzīgo pusi UZ
AUGŠU, uzstādiet disku, uzliekot diska atveri virs adaptera tā, lai disks
izvietotos pretī ieliktnim.

4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz
klikšķim.

DISKU UZSTĀDĪŠANA
Salmiņu griešanas diska uzstādīšana
1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai
padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sieniņām.

2. Uzvelciet disku adapteri uz piedziņas tapas.

3. Paņemiet salmiņu griešanas disku 2 pirkstiem tādā veidā, lai vidējās
atveres mazākā puse būtu vērsta UZ AUGŠU. Uzstādiet disku, uzliekot
diska atveri virs adaptera tā, lai disks novietotos pretī ieliktnim.

4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz
klikšķim.

DISKU UZSTĀDĪŠANA
Regulējamā griešanas diska uzstādīšana

1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai
padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sieniņām.

2. Paņemiet griešanas disku ar pirkstiem un nolaidiet to uz piedziņas
tapas. Iespējams, būs nepieciešamība pagriezt diska adapteri vai piedziņas
adapteri pareizā stāvoklī.

3. Uzstādiet vēlamo griešanas biezumu, pārvietojot regulatoru pa kreisi
tievām šķēlītēm, pa labi – biezākām šķēlītēm.

4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz
klikšķim.

PIEZĪME: Ja iegūstamais rezultātā biezums neatbilst vēlamam, to var regulēt ar ārējās sviras palīdzību
ierīces darba laikā.
DISKU UZSTĀDĪŠANA
Kubikos griešanas diska un asmens uzstādīšana
1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai
padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sieniņām.

2. Paņemiet disku sagriešanai kubikos aiz vidējās atveres un malas tādā
veidā, lai puse ar izvirzījumu būtu vērsta UZ LEJU. Novietojiet disku
virs ieliktņa tādā veidā, lai siets sagriešanai kubikos būtu vienā līmenī ar
padevējcauruli.

3. Uzstādiet asmeni virs kubikos sagriešanas diska, uzsēdinot to uz
piedziņas tapas.

4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz
klikšķim.

DARBS AR UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU
Uzliktņa–virtuves kombaina pievienošana galda mikserim
1. Izslēdziet stacionāro mikseri (OFF) un atvienojiet no tīkla.

2. Stacionāriem mikseriem ar atgāžamu uzgaļa
vāciņu:
Atklikšķiniet, lai atvērtu.
Stacionāriem mikseriem ar noņemamu uzgaļa vāciņu:
Pagrieziet regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
lai atvienotu vāciņu.
3. Ievietojiet uzgali uzliktņa fiksatorā. Varētu būt vajadzīga uzgaļa rotēšana uz
vienu vai otru pusi. Pareizā stāvoklī uzgaļa piedziņas vārpstas serdenis
ievietosies ligzdā.

4. Nostipriniet stiprinājuma rokturi līdz pilnīgai uzliktņa pievienošanai
galda mikserim.

5. Novietojiet zem teknes bļodu vai konteineru.

6. Ieslēdziet galda miksera barošanas vadu iezemētā kontaktligzdā.

UZMANĪBU

Elektrotraumas iegūšanas bīstamība.
Pieslēdziet iezemētai kontaktligzdai.
Neatvienojiet iezemēšanas elektrodu.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Šo instrukciju neievērošana var novest pie nāves, ugunsgrēka vai elektrotraumas iegūšanas.
DARBS AR UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU
Instrukcija griešanās biežuma regulēšanai
Griešanas vai kapāšanas laikā, vislabāko rezultātu iegūšanai, dažādiem produktu veidiem ir nepieciešams
dažāds spiediens un ātrums.
Kā likums, mīkstiem produktiem tiek izmantots neliels spiediens vai zems ātrums, piemēram,
mīkstiem augļiem un dārzeņiem, tādiem kā kivi vai gatavie tomāti, kā arī mīksto siera šķirnēm
vai mocarellai.
Daudz cietākiem produktiem izmantojiet stiprāku spiedienu un augstāku ātrumu, piemēram,
cietiem dārzeņiem, tādiem kā kartupeļiem un burkāniem, peperoni desiņu tipa gaļai un pecorino
tipa cietā siera šķirnēm.
Konkrētas receptes piemērota ātruma noteikšanai, izmantojiet zemāk doto tabulu.

FUNKCIJA

DISKS

PRODUKTI
Mīkstie augļi
Mīkstie dārzeņi
Cietie dārzeņi
Vārīta gaļa

Griešana

GALDA MIKSERA
ĀTRUMS
2
10

Mīkstie dārzeņi

2

Cietie dārzeņi
Cietais siers

10

Dārzeņi

4

Mīkstie augļi
Mīkstie dārzeņi

4

Cietie dārzeņi

10

Kapāšana

Sagriešana salmiņos

Sagriešana kubikos

DARBS AR UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU
Uzliktņa–virtuves kombaina izmantošana
UZMANĪBU
Pirms darba sākuma pārliecinieties, ka uzliktņa korpuss un diski
ir pareizi salikti un pievienoti galda mikserim (sk. sadaļu
«Uzliktņa–virtuves kombaina pievienošana galda mikserim»).
Novietojiet zem padevējcaurules bļodu vai konteineru, lai
produkti nekristu garām.

Rotējošs asmens ir bīstams.
Vienmēr izmantojiet stampiņu.
Turiet pirkstus drošā attālumā no atverēm.
Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Drošības tehnikas pārkāpumi var novest pie amputācijām un iegriezumiem.
1. Novietojiet starpvāku uz uzliktņa tā, lai noklikšķētu
slēdzis. Uzstādiet uz galda miksera vajadzīgo ātrumu. Sk.
«Instrukciju griešanās biežuma regulēšanai» detalizētākas
informācijas saņemšanai.

2. Izmantojiet bīdīšanas ierīci pakāpeniskai produktu bīdīšanai uzliktņa
korpusā.

DARBS AR UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU
Ierīces izmantošana pārtikas bīdīšanai divi vienā
Produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā ir neliela tekne lielā bīdītāja vidū.
Izmantojiet mazo padevējcauruli un stampiņu sīku un plānu gabaliņu
pārstrādei, piemēram, tādu kā burkāni vai selerijas kāti.

Nelielu gabaliņu sagriešanai vai kapāšanai ievietojiet ierīci produktu bīdīšanai divi
vienā padevējcaurulē, lai mazā tekne izvietotos kā parādīts zīmējumā. Ievietojiet
produktus mazā teknē un bīdiet tos ar mazo ierīci bīdīšanai.

DERĪGI PADOMI VISLABĀKO REZULTĀTU SASNIEGŠANAI
Griešanas vai kapāšanas diska izmantošana
UZMANĪBU

Rotējošs asmens ir bīstams.
Vienmēr izmantojiet stampiņu.
Turiet pirkstus drošā attālumā no atverēm.
Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Drošības tehnikas pārkāpumi var novest pie amputācijām un iegriezumiem.

Diametrā garu un mazu augļu vai dārzeņu sagriešana un
kapāšana, tādu kā burkāni un banāni:
Sagrieziet produktus tādā veidā, lai tie novietojas padevējcaurulē vertikāli, un
ievietojiet tos padevējcaurulē vajadzīgā stāvoklī.
Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu. Tāpat var izmantot
mazo padevējcauruli produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā. Ievietojiet produktus
caurulē vertikāli un izmantojiet mazo stampiņu apstrādei.

Apaļu augļu un dārzeņu sagriešana un kapāšana, tādu kā sīpoli un āboli:
Attīriet tos no mizas un serdes, un izņemiet sēkliņas un kauliņus. Sagrieziet uz pusēm vai ceturtdaļās, lai
produkti varētu ievietot padevējcaurulē. Ievietojiet produktus padevējcaurulē. Izmantojot stampiņu,
centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu.
Mazu augļu un dārzeņu sagriešana un kapāšana:
Ievietojiet produktus kārtām vertikāli vai horizontāli padevējcaurulē. Piepildiet padevējcauruli ar
produktiem, kas izvietoti atbilstošā veidā. Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu.
Tāpat var izmantot mazo padevējcauruli produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā. Ievietojiet produktus
caurulē vertikāli un izmantojiet mazo stampiņu apstrādei.
Pagatavotas gaļas vai putna gaļas sasmalcināšana, piemēram, pepperoni desiņu utt.
Produktiem ir jābūt ļoti aukstiem. Sagrieziet produktus pēc padevējcaurules izmēra. Apstrādājiet
produktus, vienmērīgi sadalot spiedienu, izmantojot stampiņu.
Spinātu un citu lapu kapāšana:
Sagatavojiet lapas. Satiniet tās un ievietojiet padevējcaurulē. Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi
sadalīt spiedienu.

Cieto un mīksto sieru smalcināšana:
Produktiem ir jābūt ļoti aukstiem. Vislabāko rezultātu sasniegšanai, labi sasaldējiet
mīkstos sierus (piemēram, mocarellu) pirms izmantošanas. Sasaldēšana līdz vajadzīgai
cietuma pakāpei var aizņemt vairākas stundas.
Derīgi padomi
Lai novērstu asmens vai motora salūšanu, nesmalciniet cietu vai stipri sasaldētu pārtiku, kuru
nevar iebīdīt ar naža asmeni. Ja cietie produkti (piemēram, burkāni) smalcināšanas rezultātā ir
salūzuši uz gabaliņiem vai pielipuši pie asmens, apturiet mikseri un noņemiet asmeni. Pēc tam
uzmanīgi noņemiet pielipušos produktus no asmens.
Griešanas diskus izvietojiet tādā veidā, lai griešanas virsma atrastos pa labi no padevējcaurules.
Tas ļaus asmenim veikt pilnu apgriezienu pirms produkta apstrādes.
Lai izdevīgi izmantotu kombaina jaudu, ingredientus sasmalcināšanai ar padevējcaurules
palīdzību ievietojiet miksera darba laikā.
Mīkstie sieri un vidējas cietības sieri var izsmērēties vai aptīties apkārt kapāšanas diskam. Lai to
nepieļautu, sasmalciniet tikai stipri atdzesētus sierus.
Pēc sagriešanas vai kapāšanas uz diska augšējās virsmas var palikt vairāki lielāki gabali. Pēc
vēlēšanās tos var sagriezt ar rokām un pievienot iegūtai masai.
Dažreiz plāni produkti kā, piemēram, burkāni vai selerija, izkrīt cauri padevējcaurulei un, tādā
veidā šķēlītes sanāk nevienādas. Lai novestu tādu situāciju līdz minimumam, sagrieziet produktus
uz vairākām daļām un ievietojiet tos padevējcaurulē. Sīku un plānu produktu apstrādei visērtākā

ir mazā padevējcaurule produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā. Optimālu rezultātu sasniegšanai,
nogrieziet burkānu vai seleriju kātu galiņus, lai sanāktu līdzena virsma.

Dažādiem produktu veidiem ir vajadzīgs dažāds spiediens un ātrums labāko rezultātu
sasniegšanai, pie griešanas vai kapāšanas. Kā likums, mīkstiem produktiem tiek izmantots neliels
spiediens un zems ātrums (piemēram, mīkstiem augļiem un dārzeņiem, tādiem kā kivi, gatavie
tomāti vai mīkstās siera šķirnes); daudz cietākiem produktiem izmantojiet stiprāku spiedienu un
lielāku ātrumu (piemēram, tādiem dārzeņiem kā kartupeļi un burkāni, pepperoni tipa desiņu gaļai
un cietām siera šķirnēm).
Pēc vāka noņemšanas, novietojiet to uz galda ar otru pusi. Tas ļaus saglabāt tīru galdu.
Jūsu uzliktnis–virtuves kombains nav paredzēts šādām operācijām:
– Kafijas un citu pupiņu, cieto garšvielu smalcināšanai.
– Kaulu un citu neēdamu priekšmetu smalcināšanai.
– Augļu un dārzeņu sulu izspiešanai.
– Cietu olu un neatdzesētas gaļas sagriešanai.
Ja kādas kombaina daļas darba procesā ir zaudējušas savu sākotnējo krāsu, izmantojamo produktu
dēļ, patīriet tās ar citrona sulu.
Pārstrādājot dažādus produktus, vienmēr uzreiz nomazgājiet ieliktni, lai novērstu krustenisko
piesārņojumu.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
UZMANĪBU: Lai izvairītos no uzliktņa–virtuves kombaina bojājumiem, neiegremdējiet uzliktņa korpusu
ūdenī vai citos šķidrumos. Visas pārējās detaļas var mazgāt uz trauku mazgājamās mašīnas augšējā režģa.
1. Izslēdziet galda mikseri (poga OFF) un atvienojiet no tīkla.

2. Noņemiet un izjauciet uzliktni–virtuves kombainu.

3. Noslaukiet uzliktņa korpusu ar mitru lupatiņu. Neizmantojiet abrazīvos
tīrītājus vai tīrīšanas sūkļus, jo tie var sabojāt uzliktņa korpusu. Izžāvējiet
ar mīkstu audumu. Lai izvairītos no uzliktņa–virtuves kombaina
sabojāšanas, neiegremdējiet uzliktņa korpusu ūdenī vai citos šķidrumos.

4. Visas pārējās daļas var mazgāt siltā ziepjainā ūdenī vai uz trauku mazgājamās mašīnas augšējā režģa.

BOJĀJUMU ATKLĀŠANA UN NOVĒRŠANA
Uzliktnis–virtuves kombains nedarbojas
UZMANĪBU

Elektrotraumas iegūšanas bīstamība
Pieslēdziet iezemētai kontaktligzdai
Neatvienojiet iezemēšanas elektrodu.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Šo instrukciju neievērošana var novest pie nāves, ugunsgrēka vai elektrotraumas iegūšanas.
Pārbaudiet, vai ir ieslēgts galda mikseris iezemētā kontaktligzdā. Ja tas ieslēgts, pārbaudiet tīkla
aizsardzības automātu vai drošinātāju, pie kura pieslēgts mikseris, kā arī pārbaudiet ķēdes
viengabalainību.
Vai nav sadedzis tīkla drošinātājs? Ja mājā ir uzstādīts automātiskais izslēdzējs, tam jābūt ieslēgtam.
Atvienojiet galda mikseri no elektriskā tīkla, pēc tam pieslēdziet no jauna.
Pārbaudiet, vai pareizi salikts uzliktnis–virtuves kombains un vai pareizi novietots starpvāks ar slēdzi.
Uzliktnis–virtuves kombains nekapā un negriež pienācīgā veidā
Pārliecinieties, ka griešanas disks izvietots uz galvenā adaptera ar asmeņiem uz augšu.
Izmantojot regulējamo griešanas disku pārliecinieties, ka tas iestādīts uz atbilstošu biezumu.
Pārliecinieties, ka visi ingredienti ir piemēroti sagriešanai un kapāšanai. Sk. «Derīgi padomi
vislabāko rezultātu sasniegšanai».
Vāku nevar aizvērt, izmantojot disku:
Pārliecinieties, ka disks ir uzstādīts pareizi un izvietots pienācīgā veidā uz disku adaptera.
Ja iemesls ir cits, sk. sadaļu «Garantija un apkalpošana».

Neatgrieziet uzliktni–virtuves kombainu pārdevējam. Pārdevēji nenodarbojas ar servisa
apkalpošanu.
Ieķīlē uzmavu
Ja notiks saķere, jūs sadzirdēsiet skaļu klikšķi.
1. Pārliecinieties, ka uzliktnī–virtuves kombainā nav pārāk daudz produktu.
2. Pārliecinieties, ka esat izņēmis cietās sēklas.
Galda miksera motors darbojas lēnāk
Tas ir normāli un neietekmē uzliktņa darbu.
GARANTIJA UN TEHNISKĀ APKOPE
Garantija galda miksera KitchenAid uzgaļiem
Garantijas termiņš:
Eiropa, Tuvie Austrumi
un
Āfrika:
Pilna
garantija termiņā uz
diviem gadiem, sākot
no pirkuma dienas.

KitchenAid apmaksā:
Detaļu nomaiņu un remontdarbu izmaksas
sakarā ar materiālu un izgatavošanas
defektu novēršanu. Tehniskā apkalpošana
ir
jāveic
KitchenAid
autorizētā
apkalpošanas centrā.

KitchenAid neapmaksā:
A. Remontu tajā gadījumā, kad
uzgalis
tiek
izmantots
operācijām, kas atšķiras no mājas
ēdiena parastās pagatavošanas.
B. Bojājumus, kas radušies
nelaimes gadījuma, izmaiņu
izdarīšanas, nepareizas vai sliktas
rīkošanās rezultātā, kā arī, ja tie
radušies
uzstādīšanas/ekspluatācijas dēļ,
kas
neatbilst
vietējiem
elektrotehniskiem noteikumiem.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.
APKALPOŠANAS CENTRI
Jebkuru apkalpošanu ir jāveic vietējā KitchenAid autorizētā apkalpošanas centrā. Sazinieties ar pārdevēju,
pie kura jūs iegādājāties ierīci, un uzziniet tuvākā KitchenAid autorizētā apkalpošanas centra nosaukumu.
www.KitchenAid.eu
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