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DALYS IR FUNKCIJOS
DALYS IR PRIEDAI

Integruotas termometras

Valdymo skydas su 
temperatūros palaikymo 
funkcija ir keitimo tarp 

°C ir °F funkcija

Lenktas snapelis, skirtas 
tobulai kontroliuoti 

vandens tėkmę 

Virdulio pagrindas 
su skaitmeniniu 

ekranu

1 l talpos 
tikslusis 
virdulys

Maitinimo laidas 
su pritvirtintu laido 

vyniotuvu

Dangtelis
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DALYS IR FUNKCIJOS
DALYS IR PRIEDAI

3 padėčių tikslusis 
srauto valdiklis 

(korpuso viduje)

Srauto valdiklio svirtelė

Since 1919

Integruotas termometro 
ciferblatas

Valdymo skydas su 
temperatūros palaikymo 
funkcija ir keitimo tarp 

°C ir °F funkcija

Piktograma 
„Įpilti vandens“

Temperatūros 
palaikymo piktograma

Temperatūros 
palaikymo mygtukas

Mygtukas –

Mygtukas +

Šildymo piktograma

Maitinimo 
mygtukas
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TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA

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

ĮSPĖJIMAS

PAVOJUS Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei 
nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. 
Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.

Jūsų ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Tai saugos perspėjamasis simbolis.
Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti 
jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.
Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju 
simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Tų žodžių 
reikšmė:

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei 
nesilaikysite instrukcijų.

SVARBIOS ATSARGUMO 
PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus būtina visada 
laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant 
nurodytas toliau.

1.	Perskaitykite	visas	instrukcijas.	Netinkamai	naudojant	
prietaisą	galima	susižaloti.

2.	Nelieskite	karštų	paviršių.	Naudokite	rankenas	ir	
rankenėles.

3.	Prietaiso	negalima	pamerkti	į	vandenį.	
Norėdami	apsisaugoti	nuo	elektros	smūgio,	
neįmerkite	laido,	kištukų	ar	prietaiso	į	vandenį	ar	kitą	
skystį.	Neapliekite	jungtuko.

4.	Jei	prietaisą	naudoja	vaikai	ar	jis	naudojamas	netoli	jų,	
būtina	atidi	priežiūra.

5.	Skirta	tik	Europai.	Šio	prietaiso	negalima	naudoti	
vaikams.	Laikykite	prietaisą	ir	jo	laidą	vaikams	
nepasiekiamoje	vietoje.
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TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA
6.	Skirta	tik	Europai.	Prietaisus	galima	naudoti	asmenims,	

kurių	fiziniai,	jutiminiai	ir	psichiniai	gebėjimai	nusilpę	
arba	kurie	neturi	patirties	ar	žinių,	jei	jie	prižiūrimi	
arba	jiems	suteiktos	instrukcijos,	kaip	saugiai	
naudoti	prietaisą,	ir	jei	jie	supranta	galimus	pavojus.	
Vaikams	negalima	žaisti	su	prietaisu.

7.	Šis	prietaisas	neskirtas	naudoti	asmenims	
(įskaitant	vaikus),	kurių	fiziniai,	jutiminiai	ir	psichiniai	
gebėjimai	nusilpę	arba	kurie	neturi	patirties	ar	žinių,	
jei	jie	prižiūrimi	arba	jiems	suteiktos	instrukcijos,	kaip	
saugiai	naudoti	prietaisą,	ir	jei	jie	supranta	galimus	
pavojus.

8.	Vaikus	reikia	prižiūrėti	ir	užtikrinti,	kad	jie	nežaistų	su	
prietaisu.

9.	Atjunkite	tikslųjį	virdulį	nuo	maitinimo	tinklo	prieš	
valydami	ir	tada,	kai	jo	nenaudojate.	Prieš	uždėdami	
ar	nuimdami	dalis	bei	prieš	prietaisą	valydami	palaukite,	
kol	jis	atvės.

10.	Nenaudokite	tiksliojo	virdulio,	jei	pažeistas	jo	laidas	ar	
kištukas	arba	jei	prietaisas	veikia	netinkamai	arba	buvo	
kaip	nors	pažeistas.	Pristatykite	prietaisą	į	artimiausią	
įgaliotąjį	techninės	priežiūros	centrą,	kad	jį	apžiūrėtų,	
sutaisytų	ar	sureguliuotų.

11.	Naudojant	gamintojo	nerekomenduojamas	atsargines	
dalis	gali	kilti	gaisras,	naudotojai	gali	patirti	elektros	
smūgį	arba	susižaloti.

12.	Nenaudokite	lauke.
13.	Neleiskite	laidui	kabėti	ant	stalo	ar	stalviršio	krašto	

ir	saugokite,	kad	jis	nesiliestų	prie	įkaitusių	paviršių.
14.	Nestatykite	ant	ar	šalia	karštų	dujų	ar	elektrinio	

degiklio	arba	įkaitintoje	orkaitėje.
15.	Tiksliajame	virdulyje	virti	galima	tik	vandenį.
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PASILIKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA
16.	Nenaudokite	tiksliojo	virdulio	tinkamai	neuždarę	

dangtelio.
17.	Nenaudokite	tiksliojo	virdulio,	kurio	atsilaisvinusi	

arba	silpna	rankena.
18.	Nenaudokite	prietaiso	ne	pagal	paskirtį.
19.	Jei	maitinimo	laidas	pažeistas,	siekiant	išvengti	

pavojaus	jį	turi	pakeisti	gamintojas,	jo	techninės	
priežiūros	atstovas	ar	panašios	kvalifikacijos	asmuo.

20.	Kaitinimo	elemento	paviršius	panaudojus	
išlieka	karštas.	Nelieskite	karšto	paviršiaus.	
Naudokitės	rankenomis.

21.	Nevalykite	tiksliojo	virdulio	abrazyviniais	valikliais,	
plieno	vilna	ar	kitomis	abrazyvinėmis	medžiagomis.	

22.	Neperpildykite	virdulio.	Perpildžius	virdulį	verdantis	
vanduo	gali	ištikšti.

23.	Jei	verdant	vandenį	atidaromas	dangtelis,	galima	
nusiplikyti.

24.	Norėdami	prietaisą	atjungti,	valdiklį	nustatykite	į	
išjungimo	padėtį,	tada	ištraukite	kištuką	iš	lizdo.

25.	Su	maistu	besiliečiančių	paviršių	valymo	instrukcijos	
pateikiamos	skyriuje	„Priežiūra	ir	valymas“.

26.	Šis	prietaisas	skirtas	naudoti	namų	ūkiuose	ir	
panašiose	vietose,	pavyzdžiui:	
-		parduotuvių,	biurų	ar	kitų	darbo	vietų	personalo	

virtuvėse;
	 	-	ūkiuose;	

-		viešbučių,	motelių	ir	kitų	tipų	gyvenamųjų	patalpų	
klientams;

	 	-	nakvynės	ir	pusryčių	tipo	aplinkoje.
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ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiagų šalinimas 
Pakuotės medžiaga yra 100 % 
perdirbama ir pažymėta specialiu 
perdirbimo simboliu � Todėl įvairias 
pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir 
visiškai laikantis vietos valdžios nuostatų, 
reguliuojančių atliekų šalinimą� 

Gaminio išmetimas į metalo laužą 
- Šis prietaisas pažymėtas kaip atitinkantis 
Europos direktyvą 2012/19/ES „Elektros 
ir elektroninės įrangos atliekos“ (EEĮA)� 
- Užtikrindami, kad šis gaminys būtų 
šalinamas tinkamai, padėsite išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių 
sveikatai, kurios galimos netinkamai 
tvarkant šio gaminio atliekas� 

 

- Ant gaminio ar prie jo pridedamos 
dokumentacijos esantis simbolis 

 reiškia, kad jo negalima išmesti 
kartu su buitinėmis atliekomis, bet 
reikia pristatyti į tinkamą elektros ir 
elektroninės įrangos perdirbimo centrą� 
Norėdami daugiau išsamios informacijos 
apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą 
ir perdirbimą kreipkitės į vietinę miesto 
agentūrą, buitinių atliekų šalinimo 
paslaugų teikėją ar parduotuvę, 
kurioje įsigijote gaminį�

TIKSLIOJO VIRDULIO SAUGA
REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima 
žūti, sukelti gaisrą arba patirti 
elektros smūgį.

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50–60 Hz

Galia: 1000–1190 W

PASTABA. Jei kištukas netelpa į lizdą, 
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką� 
Nemodifikuokite kištuko�

Nenaudokite ilgintuvo� Jei maitinimo 
laidas per trumpas, kreipkitės į 
elektriką, kad įrengtų naują lizdą 
arčiau prietaiso�

Siekiant sumažinti pavojų įsipainioti 
į ilgesnį laidą ar už jo užkliūti, reikia 
naudoti trumpą (ar atjungiamą) 
maitinimo laidą� 
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ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima 
žūti, sukelti gaisrą arba patirti 
elektros smūgį.

Prieš pradedant naudoti
Prieš pradėdami naudoti tikslųjį virdulį, išplaukite jį ir visus jo priedus, įskaitant dangtelį, 
šiltu, muiluotu vandeniu, tada nuskalaukite švariu vandeniu ir išdžiovinkite� Į tikslųjį virdulį 
pripilkite vandens iki linijos MAX (žr� toliau pateiktą pavyzdį) ir užvirkite vieną kartą iki 
maksimalios temperatūros� Kad tiksliojo virdulio nesugadintumėte, nemerkite jo į 
vandenį ir nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šveitimo kempinių� 

PASTABA. Visą tikslųjį virdulį reikia plauti tik rankomis� Kad prietaiso nesugadintumėte, 
neplaukite jokių tiksliojo virdulio dalių, priedų ar pagrindo su maitinimo laidu indaplovėje�

TIKSLIOJO VIRDULIO PARUOŠIMAS NAUDOTI

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

Since 1919

Pripildykite tikslųjį virdulį vandens iki 
linijos MAX�

SVARBU. Užtikrinkite, kad virdulio 
viršutinėje dalyje esančios ventiliacijos 
angos būtų švarios ir neužsikimšusios, 
kitaip tikslusis virdulys gali išsilieti�

1
Pastatykite pagrindą su maitinimo 
laidu ant plokščio, tvirto paviršiaus 
ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo�
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TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS
PLIKYMO / MIRKYMO TEMPERATŪROS PASIŪLYMAI

„KitchenAid®“ tikslusis virdulys leidžia patikimai ir tiksliai pilti� Jis turi pramonės 
standartus atitinkantį 1 litro talpos indą� Pasirinkite pageidaujamą plikymo temperatūrą, 
reguliuojamą 1 laipsnio žingsniais nuo 60 iki 100 °C (140–212 °F), kurią galima išlaikyti 
30 min� Siekiant stebėti vandens temperatūrą pilant, ant dangtelio rodomas plikymo 
diapazono termometras, taigi žinote, kad temperatūra patenka į pageidaujamą 
diapazoną�

PASTABA. Tiksliuoju virduliu galima virti tik vandenį� Į tikslųjį virdulį nepilkite jokių kitų 
skysčių ar medžiagų�

GĖRIMAS Kava Žalioji 
arbata

Baltoji 
arbata

Ulongo 
arbata

Juodoji 
arbata

Žolelių 
arbata

REKOMENDUO-
JAMA TEMPERA-

TŪRA 
(°C / °F)

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

196–205 °F 176 °F 185 °F 194 °F 203 °F 212 °F

REKOMENDUO-
JAMA PLIKYMO / 

MIRKYMO  
TRUKMĖ  

(MINUTĖMIS)

3–5 1–3 3–5 3–5 4–5 5–7

Pirmiau pateikti pasiūlymai yra atskaitos taškai� „KitchenAid“ 
rekomenduoja eksperimentuoti su temperatūra ir plikymo / 
mirkymo trukme ir patiems atrasti mėgstamą kavos ar 
arbatos puodelio formulę�

Kad būtų lengviau, rekomenduojamas kavos plikymo 
temperatūros diapazonas integruotame termometre 
paryškintas raudonai�

Since 1919
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TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

1
Tiksliajame virdulyje yra trys srauto 
valdiklio nuostatos� Nuostatos 
keičiamos virdulio viduje esančia 
srauto valdiklio svirtele�

2
Paspauskite svirtelę žemyn, kad 
srautas būtų labiau apribotas, arba 
patraukite aukštyn, kad srautas būtų 
mažiau apribotas� 

SRAUTO VALDIKLIO KEITIMAS

PASTABA. Pašildę vandenį, prieš keisdami srauto greičio nuostatą būtinai visiškai 
ištuštinkite tikslųjį virdulį ir palaukite, kol jis visiškai atvės�

PATARIMAS. Srauto valdiklio svirtelė išsiima, kad ją būtų galima išvalyti� Jei keisdami 
srauto greitį patrauksite per daug ir svirtelė išsiims, tą lengvai galima grąžinti į vietą�

PATARIMAS. Prieš naudodami pirmą kartą pripildykite tikslųjį virdulį kambario 
temperatūros vandens ir pilkite nustatę kiekvieną srauto valdiklio nuostatą, kad 
susipažintumėte su skirtingu srauto greičiu�

VIRDULIO DANGTELIO ĮTEMPIO IR SRAUTO GREIČIO SVIRTELĖS 
PRITAIKYMAS

1

Jei jaučiate, kad dangtelį 
atidaryti per sunku ar per lengva, 
pabandykite sureguliuoti jo įtempį� 
Mažu įrankiu, pavyzdžiui, mažu 
atsuktuvu, sureguliuokite tris auseles 
ant virdulio krašto� Įspauskite, kad 
įtempis būtų mažesnis, ištraukite, 
kad įtempis būtų didesnis�

2
Sureguliavę auseles vėl uždenkite 
tikslųjį virdulį ir patikrinkite, 
ar sureguliavote patenkinamai� 
Toliau reguliuokite pagal poreikį�



LI
E

TU
V

IŲ
 K

.

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS  |  13

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

3

Jei jaučiate, kad srauto valdiklis juda 
per lengvai ar per sunkiai, pirštais 
sureguliuokite srauto valdiklio 
svirtelės auselę� Įspauskite, kad 
įtempis būtų mažesnis, ištraukite, 
kad įtempis būtų didesnis�

4
Patikrinkite, ar srauto valdiklio 
įtempis tinkamas; toliau reguliuokite 
pagal poreikį�

TIKSLIOJO VIRDULIO PRIPILDYMAS

1 Nuimkite dangtelį nuo tiksliojo 
virdulio ir pripildykite jį vandens� 2 Vėl uždėkite dangtelį ir pastatykite 

tikslųjį virdulį ant pagrindo�

PASTABA. Nepripilkite virš 1 litro ribos MAX� 

SVARBU. Kad tikslusis virdulys veiktų, jame turi būti bent 1 puodelis (0,25 l) vandens� 
Jei vandens lygis nukristų žemiau šio taško, užsidegs piktograma „Įpilti vandens“, ir 
prieš toliau naudodami virdulį turėsite įpilti vandens�
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TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS
VANDENS VIRIMAS

1

Kai tikslusis virdulys pirmą kartą 
pastatomas ant pagrindo, ekrane 
bus rodoma 100 °C arba 212 °F*� 
Po kelių akimirkų informacija 
ekrane atsinaujins ir bus rodoma 
faktinė tiksliajame virdulyje esančio 
vandens temperatūra� 

2

Norėdami pasirinkti norimą vandens 
temperatūrą diapazone 60–100 °C 
(140–212 °F) spauskite mygtuką 
„–“ arba „+“� Kad temperatūra būtų 
reguliuojama greičiau, laikykite 
mygtuką „–“ arba „+“ paspaustą 
3 sek�, ir temperatūros rodiklis 
slinks greičiau�

PASTABA. Temperatūra rodoma Celsijaus (C) arba Farenheito (F) laipsniais� 
Norėdami perjungti tarp Celsijaus ir Farenheito laipsnių vienu metu laikykite 
paspaustus mygtukus „+“ ir „–“�

* Tiksliajame virdulyje yra temperatūros atminties funkcija, prisimenanti paskutinę 
pasirinktą temperatūrą (60–100 °C (140–212 °F)� Ši funkcija nustatys temperatūrą, 
ekrane rodomą panaudojus pirmą kartą�
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TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

3

Paspauskite mygtuką  (maitinimas) 
ir įrašykite temperatūrą, kad vanduo 
pradėtų virti� LCD ekrane bus 
rodoma  (šildymo piktograma), 
nurodanti, kad tikslusis virdulys šildo� 

4
Šildant ekrane rodoma temperatūra 
yra faktinė, o ne pasirinkta vandens 
temperatūra�

PASTABA. Mygtukas  neveikia, kai 
tikslusis virdulys nuimtas nuo pagrindo�

5
Pasiekus pasirinktą temperatūrą 
šildytuvas išsijungs, nuskambės 
signalas ir išsijungs � 

SVARBU. Naudojant tikslųjį virdulį 
didesniame aukštyje vis jūros lygio, jis 
nuolat virs žemesnėje temperatūroje, kol 
visas vanduo išgaruos� Jei taip nutiks, 
virdulys išsijungs�
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TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

1

Norėdami suaktyvinti temperatūros 
palaikymo režimą, pasirinkę 
pageidaujamą temperatūrą 
paspauskite mygtuką  
(palaikyti temperatūrą)�

2

Kol tikslusis virdulys stovi ant 
pagrindo, jis išlaikys pageidaujamą 
temperatūrą iki 30 min� Norėdami 
atšaukti temperatūros palaikymo 
funkciją prieš praeinant 30 min�, 
paspauskite mygtuką , dar 
kartą paspauskite temperatūros 
palaikymo mygtuką arba pakelkite 
virdulį nuo pagrindo� 

TEMPERATŪROS PALAIKYMO REŽIMO NAUDOJIMAS

PASTABA. Norint aktyvinti temperatūros palaikymo funkciją tikslusis virdulys turi stovėti 
ant pagrindo� Pakeltas nuo pagrindo virdulys išsijungs�

PATARIMAS. Temperatūros palaikymo režimas veikia esant bet kokiai temperatūrai 
diapazone 60–100 °C (140–212 °F)� Temperatūros palaikymo funkcijos tikslumas 
+/– 2 °C (4 °F)�

Naudojant tikslųjį virdulį didesniame aukštyje vis jūros lygio, jis nuolat virs žemesnėje 
temperatūroje, kol visas vanduo išgaruos� Jei taip nutiks, virdulys išsijungs�
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
IŠORĖS VALYMAS

SVARBU. Prieš valydami visada 
atjunkite tikslųjį virdulį nuo maitinimo 
tinklo� Įsitikinkite, kad tikslusis virdulys 
visiškai atvėso�

Tiksliojo virdulio išorę galima valyti 
drėgna šluoste� Nusausinkite ir 
išblizginkite tikslųjį virdulį švelnia 
šluoste� Nerekomenduojama naudoti 
abrazyvinių ar šveičiančių medžiagų�

1 Veikiant šildymo režimu  
paspauskite  � 2 Veikiant temperatūros palaikymo 

režimu paspauskite �

TIKSLIOJO VIRDULIO IŠJUNGIMAS

Tikslųjį virdulį galima išjungti keliais būdais�

TIKSLIOJO VIRDULIO NAUDOJIMAS

3 Pakelkite tikslųjį virdulį nuo 
pagrindo�

PASTABA. Nenaudojamą tikslųjį virdulį 
atjunkite nuo maitinimo tinklo�
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Kad tikslusis virdulys veiktų optimaliai, jį reikės dekalcifikuoti� Tiksliojo virdulio viduje gali 
susidaryti kalcio sankaupų� Valymo intervalas priklausys nuo vandens, pilamo į tikslųjį 
virdulį, kietumo�

MINERALŲ SANKAUPŲ ŠALINIMAS IŠ VIDAUS

2 Išpilkite tirpalą iš tiksliojo virdulio� 3
Pripildykite tikslųjį virdulį vandens, 
jį užvirinkite ir vandenį išpilkite� 
Tai atlikite dukart� Dabar tikslusis 
virdulys parengtas naudoti�

PASTABA. Jei pageidaujate, norint toliau valyti galima išimti srauto valdiklio svirtelę ir 
integruotą termometrą�

Since 1919

SVARBU. Užtikrinkite, kad virdulio 
viršutinėje dalyje esančios ventiliacijos 
angos būtų švarios ir neužsikimšusios, 
kitaip tikslusis virdulys gali išsilieti�

1
Įpilkite į tikslųjį virdulį 1 puodelį 
(0,25 l) baltojo acto ir 3 puodelius 
(0,75 l) vandens� Užvirinkite ir 
palikite stovėti per naktį� 
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TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jei tikslusis virdulys nustotų veikti 
arba nebeveiktų tinkamai, patikrinkite 
toliau nurodytus dalykus. 
1. Ar tikslusis virdulys prijungtas prie 

maitinimo tinklo?
2. Atjunkite tikslųjį virdulį nuo maitinimo 

tinklo, tada vėl prie jo prijunkite�
3. Jei tikslusis virdulys vis tiek neveikia, 

namuose patikrinkite saugiklį, o jei 
turite grandinės pertraukiklio dėžutę, 
įsitikinkite, kad grandinė uždaryta� 

4. Įsitikinkite, kad tiksliojo virdulio 
dangtelis tinkamai sulygiuotas ir 
užfiksuotas�

5. Įsitikinkite, kad tikslusis virdulys 
tinkamai pastatytas ant pagrindo�

6. Patikrinkite vandens piktogramą arba 
patikrinkite, ar tiksliajame virdulyje 
pakanka vandens�

Jei problemos pašalinti nepavyksta: 
Peržiūrėkite skyrius „KitchenAid“ 
garantija ir techninė priežiūra� 

Nepristatykite tiksliojo virdulio pardavėjui, 
jie neteikia techninės priežiūros�

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima 
žūti, sukelti gaisrą arba patirti 
elektros smūgį.
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GARANTIJA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
„KITCHENAID“ TIKSLIOJO VIRDULIO GARANTIJA

Garantijos trukmė: „KitchenAid“ sumokės už: „KitchenAid“ nesumokės už:

Europa, Viduriniai 
Rytai ir Afrika:  
5KEK1032 
Visapusiška dvejų 
metų trukmės 
garantija nuo 
pirkimo datos.

Atsarginės dalys ir 
remonto išlaidos tvarkant 
medžiagų ar gamybos 
defektus. Techninę 
priežiūrą turi atlikti 
įgaliotasis „KitchenAid“ 
techninės priežiūros 
centras.

A.  Remontas, kai tikslusis 
virdulys naudojamas kitaip, 
nei įprastas naudojimas 
namuose.

B.  Pažeidimai dėl nelaimingo 
atsitikimo, modifikavimo, 
netinkamo naudojimo, 
piktnaudžiavimo arba 
įrengimo / naudojimo 
nesilaikant vietos 
elektros reikalavimų.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

© 2018 m� Visos teisės saugomos�  
Specifikacijos gali keistis iš anksto nepranešus�

Jei kiltų bet kokių klausimų arba norėtumėte rasti artimiausią „KitchenAid“ įgaliotąjį 
techninės priežiūros skyrių, žr� mūsų kontaktinius duomenis toliau�

PASTABA. Bet kokią techninę priežiūrą turi atlikti vietos įgaliotasis „KitchenAid“ 
techninės priežiūros centras�

Bendrasis karštosios linijos numeris:  

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje adresu
www.KitchenAid.eu
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