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DAĻAS UN FUNKCIJAS

* Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar citrusaugļu sulas spiedi.
** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar līdzņemšanai paredzēto trauku.
*** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar mazo trauku.
**** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai modeļiem ar stikla trauku.
***** Piederumi ir iekļauti komplektācijā tikai konkrētiem modeļiem.

1. Vāka centra atveres vāciņš

2. Vāks ar gaisa izplūdes atveri

3. Stikla trauks**** (ietilpība 1,4 L)

3.1. Trauks (ietilpība 1,6 L)

4. Pamatne

5. Vadības poga

6. Asmeņu konuss*

7. Augļa mīkstuma filtrs/trauks*

8. Sulas trauks* (ietilpība 1 L)

9. Griezējmehānisms*

10. Līdzņemšanai paredzētais trauks** 
(ietilpība 473 ml)

11. Līdzņemšanai paredzētā trauka asmeņu 
bloks**

12. Līdzņemšanai paredzētā trauka vāciņš 
ērtai dzeršanai**

13. Mazais trauks*** (ietilpība 200 ml)

14. Mazā trauka asmeņu bloks***

15. Mazā trauka vāciņš***

16. Piespiedējs*****

17. START/STOP (Ieslēgšanas/izslēgšanas) 
poga ar LED indikatoru

48 oz

OUNCES8oz = 1 Cup

44 oz

40 oz

36 oz

32 oz

28 oz

24 oz

20 oz

16 oz

12 oz
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IZSTRĀDĀJUMA 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
Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai 
norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu 
neievērošanas gadījumā.

BĪSTAMI

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. 
Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.

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 ziņojumi 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, varat gūt traumas.
2. Tikai Eiropas Savienībā: 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.

3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu 
bērniem nepieejamā vietā.

4. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, neievietojiet galda 
blendera pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.

5. 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 ir atbildīga par šīs personas drošību, ir sniegusi ierīces 
lietošanas norādes.

6. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
7. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, ja to nelietosiet, kā arī 

pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet to 
un izraujiet no rozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.

8. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
9. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce 

darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Lai uzzinātu informāciju 
par pārbaudi, remontu vai regulēšanu, zvaniet uz ražotāja klientu apkalpošanas tālruņa 
numuru.

10. Neizmantojiet ārpus telpām.
11. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves virsmas malai. 
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12. Izmantojot blenderi, turiet rokas un piederumus, izņemot piespiedēju, ārpus 
konteinera, lai novērstu nopietnu traumu vai blendera bojājumu iespējamību. 
Izmantojot piespiedēju caur vāka atveri, vākam ir jābūt uzliktam. Var izmantot skrāpi, 
bet tikai tad, kad blenderis nedarbojas.

13. Asmeņi ir asi. Rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot trauku un tīrot ierīci, 
ir jāievēro piesardzība.

14. Esiet uzmanīgs, ja blendēšanas traukā tiek ieliets karsts šķidrums, jo tas var tikt 
izšļakstīts pēkšņas tvaika veidošanās dēļ.

15. Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir 
jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.

16. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā “Apkope un 
tīrīšana”.

17. Izmantojot blenderi, tā vākam vienmēr ir jābūt uzliktam.
18. Blendējot karstus šķidrumus vai sastāvdaļas, vāka centra atveres vāciņam vienmēr ir 

jābūt ievietotam vāka atverē. Kad blendējat karstu šķidrumu vai sastāvdaļas, vienmēr 
sāciet blendēt ar zemāko ātrumu un lēni palieliniet to līdz vēlamajam.

19. Neblendējiet karstus šķidrumus un sastāvdaļas līdzņemšanai paredzētajā traukā vai 
mazajā traukā.

20. Lai samazinātu traumu iespējamību, nekad nenovietojiet griezēja asmeņu bloku 
uz pamatnes, ja līdzņemšanai paredzētais trauks vai mazais trauks nav pienācīgi 
pievienoti.

21. Ražotāja neieteiktu vai nepārdotu piederumu, tostarp trauku ar vāku, izmantošana var 
izraisīt traumu risku personām.

22. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram: 
- personāla virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē; 
- lauku mājās; 
- klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē; 
- pansijas tipa iestādēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS 
NORĀDĪJUMUS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

MOTORA JAUDA ZIRGSPĒKOS

Blendera motora jauda zirgspēkos tika mērīta ar dinamometru — iekārtu, ko motoru mehāniskās 
jaudas mērīšanai parasti izmanto laboratorijās. Maksimālā motora references jauda 1,5 zirgspēki (ZS) 
atspoguļo paša motora jaudu zirgspēkos, nevis blendera jaudu zirgspēkos blendera traukā. Tāpat kā 
citiem blenderiem jauda traukā nav tāda pati kā motora jauda.
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA
ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

BRĪDINĀJUMS
Spriegums: 220–240 V (maiņstrāva)

Frekvence: 50–60 Hz

PIEZĪME. Ja kontaktdakša nav piemērots 
rozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.  
Nekādā veidā nepārveidojiet spraudni.  
Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads 
ir pārāk īss, kvalificētam elektriķim vai servisa 
speciālistam ir jāierīko rozete netālu no ierīces 
atrašanās vietas.

Maksimālā galda blendera jauda ir norādīta 
uz ierīces datu plāksnītes.

Maksimālā jauda ir norādīta izmantošanai ar 
piederumu, kam ir nepieciešama vislielākā 
slodze (jauda). Citiem ieteicamajiem 
piederumiem var būt nepieciešams 
ievērojami mazāk jaudas.

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiālu utilizēšana
Iepakojuma materiāls ir pilnībā 
pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar 
pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādās 
iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi un 
pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus 
par atkritumu iznīcināšanu.

Izstrādājuma nodošana metāllūžņos 
- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas 
Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). 
- 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 radītajiem atkritumiem. 
 
- Simbols  uz ierīces vai komplektācijā 
iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to 
nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus 
un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas 
centrā elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārstrādei. 
Lai saņemtu detalizētu informāciju par 
šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un 
pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, 
sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu 
sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties 
izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šī ierīce ir izstrādāta, konstruēta un izplatīta saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas 
EK direktīvās 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC un 2011/65/EU (RoHS direktīva).



6

DARBA SĀKŠANA
BLENDERA FUNKCIJU APRAKSTS

Tam ir dažādi ātrumi (no 1 līdz 5) un pulsācijas (P) funkcija blendēšanas pielāgošanai. Lai 
nodrošinātu optimālu blendēšanu, ir izstrādāti arī iepriekš ieprogrammēti iestatījumi dažādām 
receptēm, piemēram, ledus smalcināšanai (  ), dzērieniem ar ledu (  ) un smūtijiem (  ) . Lai ērti 
iztīrītu blenderi pēc blendēšanas, izmantojiet pašattīrīšanās cikla funkciju (  ). Mēs aicinām jūs 
eksperimentēt, lai izvēlētos piemērotu blendēšanas ātrumu savām iecienītākajām receptēm.

Iestatījums Apraksts Blendēšanas 
laiks (min.:sek.)

Ieteicamie produkti  
blendēšanai

Pulsācija

P

Ļauj precīzi kontrolēt 
blendēšanas ilgumu un 
intensitāti.

Manuāli
Salsa, drumstalas, riekstu 
smalcināšana, augļi vai 
dārzeņi un citi produkti.

Maināmi ātrumi

1–5

Manuāla ātrumu mainīšana 
ļauj pilnībā kontrolēt 
blendera darbību.

3:00

Augļi, zupas, mērces, mīkla, 
dārzeņi, sviests, rieksti, 
mērcītes, saldēti deserti, 
putras.

Ledus 
smalcināšana Blenderis darbojas ledus 

smalcināšanai piemērotā 
ātrumā.

0:30 Ledus smalcināšanai, 
nepievienojot šķidrumus.

Dzērieni ar ledu Lai sablendētu cietus 
pārtikas produktus, ātrums 
pakāpeniski tiek palielināts 
līdz maksimālajam.

0:30

Ledus, veseli augļi vai 
dārzeņi, saldēti augļi. 
Izmantojiet tādiem 
dzērieniem kā margarita, 
daikiri un blendēta ledus 
kafija.

Smūtijs Blenderis darbosies lielā 
ātrumā, lai sasmalcinātu 
produktus vai sastāvdaļas 
putriņā.

0:45

Augļi, dārzeņi, biezs 
saldējuma un jogurta 
smūtijs, blendēti dzērieni un 
piena kokteiļi, u.c.

Tīrīšana Lai iztīrītu blendera trauku, 
pārmaiņus tiek izmantoti 
jaudīgi un ātri apgriezieni.

0:45
Līdz pusei piepildīts trauks ar 
siltu ūdeni un 1–2 pilieniem 
trauku mazgājamā līdzekļa.

Piederumi Ietilpība Ātrums Ieteicamie produkti blendēšanai

Blendera trauks 1,6 L

"Visu ātrumu, 
impulsu un 

priekšiestatījumu 
receptes."

Smūtiji lielās porcijās, ledus dzērieni, 
kokteiļi/piena pulvera kokteiļi, mērcītes, 

smēriņi un citi produkti.
Blendera stikla 

trauks 1,4 L

Līdzņemšanai 
paredzētais trauks 473 ml

Smūtiji vienai personai, ledus dzērieni, 
kokteiļi/piena pulvera kokteiļi un 

produkti mazākās porcijās.

Mazais trauks 200 ml
Produkti mazākās porcijās — putras, 
ēdiens bērniem, mērces, marinādes, 

pesto u.c.

Citrusaugļu sulas 
spiede 1 L 1. ātrums Citrusaugļu sula, greipfrūtu sula un citas 

sulas.

BLENDERA PIEDERUMU APRAKSTS
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Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet visas daļas un piederumus (skat. sadaļu “Apkope un tīrīšana”).  
Gādājiet, lai virtuves virsma zem blendera un ap to būtu sausa un tīra.

SVARĪGI. Pārvietojot blenderi, vienmēr balstiet/celiet to, turot aiz pamatnes. Ja blenderi 
pārvietosiet, turot aiz trauka vai tikai blendera trauka roktura, pamatne atdalīsies no trauka.

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai. 

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, 
ugunsgrēks vai nāve.

1

2

1500 ml

1250 ml

Ievietojiet sastāvdaļas traukā (maks. 1,6 L vai 
1,4 L stikla traukam). Uzlieciet vāku un vāka 
centra atveres vāciņu.

1

Novietojiet trauku tā, lai grope ievietotos 
trauka ievietošanas vietā, trauka rokturim ir 
jābūt vadības pogas virzienā.  
Pieslēdziet blenderi iezemētai rozetei.

2

Grope

BLENDERA IZMANTOŠANA
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0

1

2

3 4
5

P

Pagrieziet no pozīcijas (O) uz vēlamo 
ātrumu vai iepriekš iestatīto receptes 
programmu. Lai sāktu blendēt, nospiediet 
pogu ( ). Papildinformāciju skat. sadaļā 
“Blendera funkciju apraksts”.

3

Lai beigtu blendēt, nospiediet pogu ( ).
Pirms blendera trauka noņemšanas, atvienojiet 
blenderi no elektrotīkla.

4

BLENDERA IZMANTOŠANA

PIEZĪME. Maināmo ātrumu (no 1 līdz 5) režīmā blenderis automātiski pārtrauks darbību, kad 
būs darbojies 3 minūtes. Ja tiek izmantotas iepriekš iestatītās programmas dažādām receptēm, 
blenderis automātiski pārtrauks blendēt pēc tam, kad būs pabeigts cikls.

PIEZĪME. Ja blendējat karstus šķidrumus un sastāvdaļas, sāciet ar zemu ātrumu un pēc tam 
palieliniet to līdz vēlamajam. Izmantojiet maināmo ātrumu un darbiniet blenderi 1–2 minūtes.

0

1

2

3 4
5

P

Pulsācijas režīms: nospiediet pogu ( ). 
Pagrieziet vadības pogu no pozīcijas (O) uz 
pozīciju (P) un turiet tik ilgi, cik vajadzīgs. 
Lai apturētu blendera darbību, atlaidiet 
vadības pogu.

5

Piespiedēja piederums: noņemiet tikai 
vāka centra atveres vāciņu. Maisiet saturu vai 
paspiediet to lejup virzienā uz asmeni. Pirms 
atsākat blendēt, uzlieciet atpakaļ vāka centra 
atveres vāciņu. 

SVARĪGI. Piespiedēju izmantojiet TIKAI ar 
1,6 L blendera trauku.

6

SVARĪGI. Pirms noņemat vāku, blendera trauku vai izlejat sablendētās sastāvdaļas, pagaidiet, 
līdz blenderis ir pilnībā apstājies.
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SVARĪGI. Neblendējiet karstus šķidrumus un sastāvdaļas līdzņemšanai paredzētajā traukā.

LĪDZŅEMŠANAI PAREDZĒTĀ TRAUKA/MAZĀ 
TRAUKA IZMANTOŠANA
Līdzņemšanai paredzētā trauka izmērs ir piemērots vienai porcijai vai nelielām porcijām, un to ir ērti 
paņemt līdzi ceļā. Mazais trauks ir piemērots gatavošanai nelielos daudzumos, piemēram, mērcēm, salātu 
mērcēm, marinādēm un citām mērcēm.

Līdzņemšanai paredzētais trauks: ievietojiet 
sastāvdaļas (maks. 473 ml). Ievietojiet ledu vai 
saldētos produktus, pēc tam zaļumus, mīkstos 
produktus un visbeidzot — šķidrumus. 
Mazais trauks: ievietojiet sastāvdaļas  
(maks. ,200 ml).

1

1

2

Piestipriniet asmeņu bloku traukam un grieziet 
to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ir 
cieši pieskrūvēts.
Novietojiet to uz pamatnes.

2

Grope

0

1

2

3 4
5

P

Pagrieziet no pozīcijas (O) uz vēlamo 
ātrumu vai iepriekš iestatīto receptes 
programmu. Lai sāktu blendēt, nospiediet 
pogu ( ). Papildinformāciju skat. sadaļā 
“Blendera funkciju apraksts”.

3

Lai beigtu blendēt, nospiediet pogu ( ). 
Vienmēr noņemiet no pamatnes līdzņemšanai 
paredzēto trauku vai mazo tauku ar asmeņu 
bloku.

4
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CITRUSAUGĻU SULAS SPIEDES IZMANTOŠANA
Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet visas daļas un piederumus (skat. sadaļu “Apkope un tīrīšana”).

1

2

Novietojiet griezējmehānismu uz pamatnes. Uz 
griezējmehānisma novietojiet sulas trauku un 
grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, 
līdz tas tiek nofiksēts paredzētajā vietā.

1

Ievietojiet augļa mīkstuma trauku un pēc tam 
asmeņu konusu sulas traukā, savietojot ar 
griezējasi.

2

Griezējass

0

1

2

3 4
5

P

Pagrieziet no pozīcijas (O) uz ātrumu 1 vai 2. 
Turiet uz pusēm pārgriezto citronu uz 
asmeņu konusa. Lai sāktu blendēt, nospiediet 
pogu ( ).

3

Lai beigtu blendēt, nospiediet pogu  
( ). Pagrieziet vadības pogu pozīcijā (O). 
Atvienojiet blenderi no elektrotīkla.

4

1
2

Pagrieziet sulas trauku pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam un paceliet to aiz roktura. 
Izlejiet sulu. Lai labi garšo!

5 SVARĪGI. Pirms noņemat asmeņu konusu, 
sulas trauku vai izlejat sulu, pagaidiet, līdz 
blenderis ir pilnībā apstājies.
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APKOPE UN TĪRĪŠANA

48 oz

OUNCES8oz = 1 Cup

44 oz

40 oz

36 oz

32 oz

28 oz

24 oz

20 oz

16 oz

12 oz

Pirms tīrīšanas atvienojiet blenderi no 
elektrotīkla. Pamatni, strāvas vadu un 
citrusaugļu sulas spiedes griezējmehānismu 
noslaukiet ar siltā ūdenī samērcētu mitru 
drānu un pēc tam — ar sausu drānu.

Trauku mazgājamajā mašīnā drīkst mazgāt 
tikai šīs daļas: līdzņemšanai paredzētais 
trauks, mazais trauks, vāki, asmeņu bloks, 
asmeņu konuss, sulas trauks, augļa mīkstuma 
trauks un vāka centra atveres vāciņš. 
Blendera trauku un stikla trauku var mazgāt arī 
apakšējā plauktā.

PIEZĪME. Nemērciet ūdenī blendera pamatni vai strāvas vadu. Lai nesaskrāpētu ierīci, 
neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus.

TĪRĪŠANAS FUNKCIJAS IZMANTOŠANA

Līdz pusei piepildiet trauku ar siltu ūdeni un 
pievienojiet 1 vai 2 pilienus šķidrā trauku 
mazgājamā līdzekļa. Novietojiet trauku uz 
pamatnes. Uzlieciet vāku un vāka centra 
atveres vāciņu.

0

1

2

3 4
5

P

Pagrieziet no pozīcijas (O) uz pozīciju ( ). Lai 
sāktu blendēt, nospiediet pogu ( ). Kad cikls 
beidzas, noņemiet trauku un izlejiet tā saturu, 
izskalojiet to ar siltu ūdeni un rūpīgi izslaukiet.

1 2
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PROBLĒMU NOVĒRŠANAS APRAKSTS

PROBLĒMA RISINĀJUMS

Ja blenderis neieslēdzas:

Pārbaudiet, vai blenderis ir cieši iesprausts iezemētā elektrības 
rozetē.
Ja jums ir strāvas pārtraucēja slēdzis, pārliecinieties, ka ķēde ir 
noslēgta.

Ja blenderis pārtrauc darboties pēc 
3 minūtēm:

Tā ir normāla blendera darbība, lai nodrošinātu tā ilglaicīgu 
kalpošanu. Pagrieziet vadības pogu pozīcijā (O) un atkārtojiet 
šo darbību tik ilgi, kamēr ir iegūta vajadzīgā konsistence.

Ja blenderis pārtrauc darboties 
blendēšanas procesā:

Pārslodzes vai produktu iesprūšanas gadījumā tas vienmēr 
automātiski atslēgsies, lai nepieļautu motora sabojāšanos. 
Atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noņemiet trauku un 
izmantojiet lāpstiņu, lai samaisītu produktus.
Varat arī sadalīt saturu mazākās porcijās. Dažkārt šķidruma 
pievienošana traukā arī var samazināt slodzi.

Ja sastāvdaļas ir iesprūdušas vai 
netiek blendētas:

Atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noņemiet trauku no 
pamatnes un izmantojiet lāpstiņu, lai traukā samaisītu 
produktus.

Ja blenderis pārtrauc darboties, 
kad tiek izmantots līdzņemšanai 
paredzētais trauks vai mazais 
trauks:

Atvienojiet blenderi no elektrotīkla. Noņemiet no pamatnes 
līdzņemšanai paredzēto trauku vai mazo tauku ar asmeņu 
bloku. Nedaudz sakratiet to. Novietojiet to atpakaļ uz 
pamatnes, pieslēdziet blenderi elektrotīklam, ieslēdziet un 
turpiniet izmantot kā parasti.

Ja blenderis pārtrauc darboties 
blendēšanas laikā un sāk mirgot 
baltais LED indikators:

Ir konstatēta blendera darbības kļūda.  
Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar autorizētu servisa centru.  
Skat. sadaļu “Izstrādājuma garantija un klientu apkalpošana”.

Ja baltais LED indikators nedeg:
Ja blenderis netiek izmantots 10 minūtes, tas pārslēdzas miega 
režīmā. Lai blenderi atkal sagatavotu darbam, nospiediet 
pogu ( ).

Ja problēmas iemesls nav kāds no iepriekš norādītajiem, skat. sadaļu “Izstrādājuma garantija un klientu 
apkalpošana”. Neatgrieziet blenderi atpakaļ mazumtirgotājam. Mazumtirgotāji nenodrošina servisa 
pakalpojumus.

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai. 

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, 
ugunsgrēks vai nāve.
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IZSTRĀDĀJUMA GARANTIJA

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

©2019 Visas tiesības paturētas. 
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja radušies kādi jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko autorizēto KitchenAid servisa centru 
savā valstī, lūdzu, skatiet zemāk sniegto kontaktinformāciju.

www.KitchenAid.eu

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: http://www.kitchenaid.eu/register

KLIENTU APKALPOŠANA

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

Garantijas ilgums: KitchenAid apmaksā: KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, Tuvie 
Austrumi un Āfrika:  
5KSB40** 
Pilna divu gadu 
garantija no iegādes 
datuma.

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

A.  Remonta izmaksas, ja blenderis 
ir izmantots citām vajadzībām, 
nevis normālai ēdienu 
gatavošanai mājas apstākļos.

B.  Bojājumi, ko izraisījis 
negadījums, pārveidošana, 
nepareiza lietošana, 
ļaunprātīga izmantošana 
vai uzstādīšana/lietošana 
neatbilstoši vietējām 
elektrodrošības prasībām.
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