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Izmantojot elektriskās iekārtas, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, ieskaitot 
sekojošo:
1. Izlasiet visu pamācību.
2. Lai pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena, nelieciet rokas blendera motora 

korpusu, vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.
3. 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.

4. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
5. Kad nelietojat, uzliekat vai noņemat detaļas un pirms tīrīšanas atvienojiet no sienas 

kontaktligzdas.
6. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
7. Neieslēdziet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti vai ierīce pareizi nedarbojas, ir 

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

8. Ja izmanto rezerves daļas, ko neiesaka vai nepārdod ražotājs, var tikt izraisīts 
ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai ievainojumi.

9. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka kapājamā naža adapters ir nostiprināts vietā.
10. Nelietot ārpus telpām.
11. Nepieļaujiet, ka vads karājas pāri letes vai galda malai.
12. Nepieļaujiet, ka vads pieskaras karstam virsmām, ieskaitot plītis.
13. Maisot šķidrumus, sevišķi karstus, izmantojiet garo trauku vai vienā reizē pagatavojiet 

nelielu daudzumu, lai samazinātu iespēju, ka šķidrums pāršļācas pāri malām.
14. Nelieciet rokas vai piederumus traukā, kamēr blendējat, lai novērstu iespēju gūt 

nopietnus ievainojumus vai sabojāt ierīci. Var izmantot skrāpi, bet tikai, kad ierīce 
nedarbojas.

15. Asmeņi ir asi. Esiet uzmanīgs!
16. Šo produktu ir paredzēts lietot tikai mājas apstākļos.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

OLULISED OHUTUSJUHISED

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

     Jūsu un apkārtējo drošība ir ļoti svarīga.
Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces mēs esam nodrošinājuši vairākus drošības 
paziņojumus. 

Šīs ir drošības brīdinājuma simbols. 
Šis simbols brīdina par iespējamiem riskiem, kas var nogalināt vai 
ievainot jūs un citus.
Visi drošības paziņojumi seko drošības brīdinājuma simbolam vai 
vārdam “DANGER” (BRIESMAS), vai “WARNING” (BRĪDINĀJUMS). 
Šie vārdi nozīmē:

 Jūs varat tikt nogalināti vai nopietni 
ievainoti, ja precīzi neievērosiet šo 
norādījumu.
Jūs varat tikt nogalināti vai nopietni 
ievainoti, ja neievērosiet šos 
norādījumus.

Visi drošības paziņojumi jums norāda par iespējamiem riskiem, kā arī par to, kā 
samazināt traumu risku un to, kas var notikt, ja neievērosiet šos norādījumus. 

WARNING
DANGER
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Prasības attiecībā uz elektrību

Spriegums: 220-240 volti
 Frekvence: 50/60 herci 
Jauda vatos: 180 vati

PIEZĪME: Ja kontaktdakšu nevar ievietot 
kontaktligzdā, sazinieties ar sertificētu 
elektriķi. Nemēģiniet pārveidot kontaktdakšu.

Vecu elektrisko iekārtu izmešana

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas 
Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Nodrošinot, ka šī ierīce tiek pareizi 
izmesta, Jūs palīdzat izvairīties no 
iespējamas negatīvas ietekmes uz vidi 
un cilvēku veselību, ko citādi varētu 
izraisīt neatbilstoša šī produkta 
atkritumu apsaimniekošana.

Simbols      uz preces vai produktu 
pavadošajiem dokumentiem norāda, ka 
ar ierīci nedrīkst apieties kā 
armājsaimniecības atkritumiem. 

Tā vietā tā jānodod atbilstošā savākšanas 
vietā elektrisko vai elektronisko iekārtu 
pārstrādāšanai.

Preci jāizmet saskaņā ar vietējiem vides 
noteikumiem attiecībā uz atkritumu 
izmešanu.

Sīkākai informācijai par šī produkta 
apstrādi, atgūšanu un pārstrādāšanu 
sazinieties ar vietējo pilsētas biroju, 
mājsaimniecības atkritumu 
apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, 
kur iegādājāties produktu.
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Rokas blendera detaļas

Saumikseri osad

 Kapātājs

Blendēšanas krūka

S-veida asmens

Zvaigžņveida asmens

Putotājs/kulstīkla

1,5 m garš 
elektrības vads

20 cm nerūsējoša
tērauda

blendēšanas kāja*

Motora
korpuss

 
Ieslēgšanas poga

 Ātruma skala

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

 
Zvanu aizsargsKastroļa aizsargs

Zvanveida 
asmeņi

 * Attēlā ar piestiprinātu
S-veida asmeni

33 cm 
blendēšanas kāja

Uzglabāšanas kārba

Slotiņa 

W10506678A_01_EN.indd   7 7/11/12   1:45 PM



8

DETAĻAS UN IESPĒJAS

W10506678A_01_EN.indd   8 7/11/12   1:45 PM

Rokas blendera iespējas 
Ātruma vadība 
Maināmi ātrumi nodrošina labāku 
apstrādes vadību, kas pielāgojama 
dažādiem pārtikas produktiem, 
dzērieniem un zupām.
Ieslēgšanas poga
Ieslēdziet rokas blenderi, piespiežot un 
blendēšanas laikā turot piespiestu 
POWER pogu. Lai pārtraukt u 
blendēšanu, atlaidiet ieslēgšanas pogu.
Motora korpuss
Izstrādāts, lai būtu ērti satvert un lai tas 
neslīdētu.
Jaudīgs līdzstrāvas motors (nav 
parādīts) Nodrošina jaudīgu 
blendēšanu un ir izstrādāts klusai un 
ilgai kalpošanai.
1,5 m garš elektrības vads
Pietiekami garš, lai aiznestu līdz plīts 
virsmai vai darba zonai. Elektrības vads 
ir apaļš, bez gropēm, lai to viegli 
notīrītu. Komplektā iekļauta silikona 
vada aukla, lai vadu būtu ērti uzglabāt.
Uzgriežama nerūsējoša tērauda 
blendēšanas kāja
Piestiprinās pie motora korpusa ar 
cienu pagriezienu un griežas, līdz 
noslēdzas vietā. Asais nerūsējoša 
tērauda asmens ir apklāts, lai novērstu 
izšļākšanos blendēšanas laikā.

Slotiņa
Optimizēta olu baltumu un putukrējuma 
putošanai.
Kapātājs
Ideāli piemērots maziem kapāšanas 
darbiem, piemēram, kapājot, augus, 
riekstus un dārzeņus. Kapātājs ietver 
bļodu, asmeni un kapātāja adapteri. 
Kapātāja bļodai ir neslīdoša pamatne, 
lai nepieļautu, ka tā izkustas kapāšanas 
laikā.
Blendēšanas krūka
1 litra bisfenolu A nesaturoša krūka ar 
ērtu rokturi un vāku, kas neļauj saturam 
izšļakstīties.
Zvana asmeņi 
No trīs maināmiem zvana asmeņiem 
vienmēr varēsiet izvēlēties īsto 
dažādiem darbiem. „KitchenAid” ir 
nodrošinājis atbilstošu rīku, sākot no 
ledus smalcināšanas līdz vārītas gaļas 
sakapāšanai un piena saputošanai.
Kastroļa aizsargs
Uzlieciet kastroļa aizsargu uz 
maināmajiem zvana asmeņiem, lai 
aizsargātu grāpjus lietošanas laikā.
Zvanu aizsargs
Uzlieciet zvanu aizsargu uz maināmā 
zvana asmens, lai aizsargātu tos no 
bojājumiem, kad tie netiek lietoti.
Uzglabāšanas kārba
Uztur piederumus sakārtotus un 
aizsargātus.
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S-veida asmens 

Zvaigžņveida asmens

Putotājs/kulstīkla

Kapātājs

 

Piederumst

DETAĻAS UN IESPĒJAS

Slotiņa
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Izmantošanas mērķis

Blendēšana, saspiešana, biezeņa 
pagatavošana 
Augļu kokteilis, piena kokteiļi, vārīti 
dārzeņi,zupas, mērces, ledus, mazuļu 
pārtika, glazūra,sasmalcināts ledus 

Smalcināt, malt 
Vārīta gaļa, liellopa gaļas mērce,
saspiež augļus, samaļ

Putot, maisīt
Piens (Latte un kapučīno...), kūku mīkla,
pankūku mīkla, kēksiņu mīkla 

Putot, veidot šķidrumu, ventilēt
Olu baltumi, putukrējums, majonēze, 
vinegrets, muss, Holandes mērce, 
pudiņš 

Kapāt
Dārzeņi, Parmezāna siers, zemesriek-
sti, salsa, cieti vārītas olas, maizes 
drupatas, augi, vārīta gaļa, liellopa 
mērce, saspiež augļus, maļ 



10

Blendera kājas
piestiprinājums 

Kapājamā adapters  

Pieslēgvieta Pieslēgvieta

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Slotiņas adapters
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Rokas blendera montāža
Pirms pirmo reizi lietot „KitchenAid” rokas 
blenderi, noslaukiet korpusu un piederumu 
adapterus ar tīru un mitru lupatiņu, lai 
noņemtu netīrumus un putekļus. Var izmantot 
vieglu ziepjūdeni, bet nelietojiet abrazīvus 
tīrītājus.
PIEZĪME: Neiegremdēt motora korpusu vai 
adapterus ūdenī.

Nožāvēt ar mīkstu lupatiņu. Mazgāt piederu-
mus ar rokām vai trauku mazgājamās 
mašīnas augšējā plauktā. Kārtīgi nožāvēt.
PIEZĪME: Pirms piederumu pielikšanas vai 
noņemšanas vienmēr atvienojiet elektrības 
vadu no sienas kontaktligzdas.

Informāciju par kapājamā adaptera pielikšanu 
vai noņemšanu skatiet nodaļā „Kapātāja 
lietošana”.
Zvanu aizsargs
Viegli pievienojams zvanveida asmenim un 
nodrošina asmeņu aizsardzību, kamēr 
rokas blenderis netiek lietots.

PIEZĪME: Zvana aizsargs jāuzstāda ar 
uzstādīšanas aptverēm novietotām starp 
pieslēgvietām uz zvanveida asmeņiem.

Kastroļa aizsargs
Kastroļu aizsargu var uzlikt jebkuram 
komplektā piegādātajam zvanveida 
asmenim un tas aizsargā rokas 
blenderi un grāpjus.

 PIEZĪME: Kastroļu aizsargs jāuzstāda ar 
uzstādīšanas aptverēm novietotām starp 
pieslēgvietām uz zvanveida asmeņiem.
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Blendēšana
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Blendera kājas 
izmantošana 
Izmantojiet blendera kājas piederumus 
augļu kokteiļiem, piena kokteiļiem, 
zupai, vārītiem 
dārzeņiem, saldētiem 
produktiem vai mazuļu 
pārtikai.
1. Ielieciet blendera kāju 

zvanveida asmenī (sk. 
„Piederumi”) un 
pagrieziet, līdz tas 
noklikšķ.

2. Ielieciet blendera kāju motora korpusā 
un pagrieziet, līdz tas noklikšķ.

3. Iespraudiet elektrības vadu sienas 
kontaktligzdā.

4. Uzstādiet rokas blenderim 1. ātrumu. 
Noregulējiet ātrumu, pagriežot ātruma 
vadības skalu rokas blendera augšpusē.

5. Ielieciet rokas blenderi maisījumā.

PIEZĪME: Rokas blenderi jāiegremdē 
šķidrumā tikai līdz piederumam. Neiegremdēt 
tālāk par blendēšanas piederuma šuvi. 
Neiegremdēt motora korpusu šķidrumā vai 
citā maisījumā.

6. Nospiediet POWER pogu, lai iedarbinātu 
rokas blenderi.

7. Kad esat pabeidzis blendēt, atlaidiet pogu, 
pirms izņemt blenderi no maisījuma.

8. Pēc lietošanas, pirms izņemšanas vai 
piederumu maiņas nekavējoties atvienojiet 
no rozetes.

Ievietojiet rokas benderi ar pievienotu 
kāju blendēšanas krūkā ar sastāvdaļām, 
pagrieztu leņķī. Ar brīvo roku apklājiet 
blendēšanas krūkas augšu, lai būtu 
labāka stabilitāte un lai izvairītos no 
nošļakstīšanās.

Uz brīdi uzlieciet rokas blenderi uz 
blendēšanas krūkas apakšas, tad 
pagrieziet slīpi un lēnām velciet uz augšu 
pret krūkas malu. Velkot blenderi uz 
augšu, sastāvdaļas no krūkas apakšas arī 
tiek vilktas uz augšu. Kad sastāvdaļas 
vairs netiek vilktas no apakšas uz augšu, 
atkal nolieciet blenderi krūkas apakšā un 
atkārtojiet darbību, līdz sastāvdaļas ir 
vajadzīgajā konsistencē.

Vilkšana uz 
augšu

Ar vieglām cirkulārām kustībām, izmanto-
jot plaukstas locītavu, pavelciet rokas 
blenderi nedaudz uz augšu un ļaujiet tam 
atkal iekrist sastāvdaļās. Ļaujiet plauks-
tas locītavas kustībām un rokas blendera 
svaram paveikt darbu.

Pagriešana
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Slotiņas lietošana
Lietojiet slotiņu, lai sakultu putukrējumu, olu 
baltumus, samaisītu pudiņu, vinegretu, mūsu 
vai pagatavotu majonēzi.

1. Ielieciet slotiņu slotiņas adapterī.
2. Ielieciet slotiņas adapteri motora korpusā 

un pagrieziet, līdz tas noklikšķ. Adapters 
automātiski noregulē slotiņu atbilstošajā 
kulšanas ātrumā.

3. Iespraudiet elektrības vadu sienas 
kontaktligzdā.

4. Sāciet darbināt blenderi 1. ātrumā. 
Noregulējiet ātrumu, pagriežot ātruma 
vadības skalu rokas blendera augšā.

5. Ielieciet rokas blenderi maisījumā.
Nerūsējoša tērauda slotiņa var 
saskrāpēt vai atstāt pēdas uz 
piedegumdrošā pārklājuma; nelietojiet 
slotiņu piedegumdrošos katlos.

PIEZĪME: Rokas blenderi drīkst 
iegremdēt šķidrumā tikai piederuma 
garumā. Neiegremdēt dziļāk par 
slotiņas adaptera šuvi. Neiegremdēt 
motora korpusu šķidrumos vai 
maisījumos.

Lai nepieļautu apšļakstīšanos un 
notraipīšanos, lietojiet slotiņu tikai 
dziļos traukos vai kastroļos.

6. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai 
iedarbinātu rokas blenderi.

7. Kad kulšana ir pabeigta, atlaidiet 
ieslēgšanas pogu pirms izņemt 
rokas blenderi no maisījuma.

8. Pēc lietošanas, pirms izņemšanas 
vai piederumu maiņas nekavējoties 
atvienojiet no strāvas.
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Kapājamā nazīša lietošana

Risks sagriezties.
Rīkojieties uzmanīgi ar 

asmeņiem, citādi varat sagriez-
ties.

Lietojiet kapājamo nazīti lai sakapātu 
mazus pārtikas daudzumus, piemēram, 
vārītu gaļu, sieru, dārzeņus, augus, 
krekerus, maizi un riekstus.
1. Ielieciet kapājamo nazīti kapātāja

traukā.
2. Traukā ielieciet nelielu pārtikas daud-

zumu.
3. Kapātāja traukam uzlieciet kapātāja

adapteri.

PIEZĪME: Lai piestiprinātu kapājamā 
nazīša kapātāja traukam, uzlieciet to 
taisni uz leju. Nemēģiniet pagriezt 
kapātāja adapteri, lai to uzliktu.

Motora
korpuss

Kapājamā
nazīša
adapters

Kapājamā
nazīša
asmens

Kapātāja 
trauks

4. Nostādiet kapātāja trauku pret
motora korpusu un saspiediet tos
kopā.

5. Apstrādes laikā ar vienu roku turiet
motora korpusu, bet ar otru kapātāja
trauku.

6. Piespiediet POWER pogu, lai
iedarbinātu rokas blenderi. Lai
rezultāts būtu labāks, „pulsējiet”
enerģiju, nospiežot un atlaižot
ieslēgšanas pogu, līdz visas
sastāvdaļas sasniedz vēlamo
konsistenci.

7. Kad esat beidzis kapāt, atlaidiet
ieslēgšanas pogu.

8. Noņemiet motora korpusu no
kapātāja nazīša adaptera.

PIEZĪME: Lai noņemtu kapājamā 
nazīša adapteri no kapājamā trauka, 
paceliet to taisnu uz augšu. 
Nemēģiniet to pagriezt, lai noņemtu.

9. Pēc lietošanas, pirms piederumu
noņemšanas vai maiņas atvienojiet
blenderi no strāvas.

ROKAS BLENDERA 

ristoaednurm
Highlight

ristoaednurm
Highlight

ristoaednurm
Highlight

ristoaednurm
Highlight

ristoaednurm
Highlight
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 3 25 sek

 3 15 sek

3 15 sek

5 30 sek

2 4 3 pulsi

 3 15 sek 

4 15 sek
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Kapātāja apstrādes jauda 

Pārtika Daudzums Sagatavošana Ātrums Laiks * 

Gaļa

Mandeles/rieksti

Ķiploki

Sīpoli

Siers  

Cieti vārītas 

Burkāni

Augi

200 g

200 g

10-12 küünt

100 g

100 g

200 g

50 g

Sagriezt 2 cm kubiņos

Veseli rieksti

Ielikt veselas 

Sagriezt 4 daļās

Sagriezt 1 cm 

Ielikt veselas olas

Sagriezt vidējus 
burkānus 4 daļās

Noņemt stublāju 

15 sek

* Apstrādes laiki un ātrumi ir aptuveni.
Faktiskā lietošana var atšķirties, tas ir atkarīgs no pārtikas kvalitātes un vēlamās
sakapājuma pakāpes.

Padomi par lietošanu 
• Sagrieziet cietu pārtiku mazos gabaliņos,

lai to būtu vieglāk sablendēt vai sakapāt.
• Rokas blenderis ir aprīkots ar termisko

aizsardzību pret darba temperatūru. Ja
rokas blenderis lietošanas laikā pēkšņi
apstājas, atvienojiet to no strāvas un
nolieciet uz 10 minūtē, lai tas automātiski
atiestatas.

• Lai izvairītos no apšļakstīšanās, ielieciet
rokas blenderi maisījumā, pirms to ieslēgt,
un atlaidiet ieslēgšanas pogu, pirms izvilkt
rokas blenderi no maisījuma.

• Ja blendējat mērces pannā uz plīts virsas,
noņemiet pannu no sildelementa, lai
pasargātu rokas blenderi no pārkaršanas.

• Lai labāk sablendētu, turiet rokas blenderi
slīpi un vieglu virziet to traukā uz augšu un
leju. Negrūdiet rokas blenderi uz
maisījuma.

• Lai novērstu, ka produkti pārlīst pāri,
atstājiet traukā brīvu vietu, kur
maisījumam pacelties, kad izmantojat
blenderi.

• Pārliecinieties, ka sevišķi garais rokas
blendera vads nekarājas pāri karstiem
sildelementiem.

• Neatstājiet rokas blenderi karstā katlā uz
plīts virsas, kamēr tas netiek lietots.

• Pirms blendēšanas vai kapāšanas no
maisījuma izņemiet visas cietās
sastāvdaļas, piemēram, augļu kauliņus vai
kaulus, lai nesabojātu asmeņus.

• Neizmantojiet rokas blenderi, lai apstrādātu
kafijas pupiņas vai cietas garšvielas,
piemēram, muskatriekstus. Apstrādājot šos
pārtikas produktus, varat sabojāt rokas
blendera asmeņus.

• Nelietojiet krūku vai kapājamo trauku
mikroviļņu krāsnī.

• Nerūsējoša tērauda slotiņa var saskrāpēt vai
atstāt pēdas uz piedegumdrošā pārklājuma;
nelietojiet slotiņu piedegumdrošos katlos.

• Lai neapšļakstītos, lietojiet slotiņu dziļos
traukos vai katlos.

ristoaednurm
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1. Pirms tīrīšanas atvienojiet rokas
blenderi no strāvas.

2. Noņemiet adapterus un piederumus,
tos pagriežot (sk. nodaļu „Rokas
blendera lietošana”).

3. Noslaukiet motora korpusu un adap-
terus ar mitru lupatiņu. Var izmantot
vieglu trauku mazgājamo līdzekli.

4. Noslaukiet elektrības vadu ar siltu,
putainu lupatiņu, tad notīriet ar mitru
lupatiņu un nosusiniet ar mīkstu
lupatiņu.

5. Kapājamā nazīša adapteri un slotiņas
adapteri mazgājiet ar karstu, ziepjainu
ūdeni.

6. Nosusiniet blendera kāju un zvana
asmeņus ar mīkstu lupatiņu.

PIEZĪME: Neiegremdēt motora korpusu 
vai adapterus ūdenī.

Rokas blendera piederumi
Mazgājiet blendera kājas, krūku un vāku, 
slotiņu, kapājamo trauku, asmeņus un 
katru aizsargu karstā ziepjūdenī vai 
trauku mazgājamās mašīnas augšējā 
plauktā. Kārtīgi nožāvējiet .
PIEZĪME: Nelieciet slotiņu vai kapājamā 
nazīša adapterus trauku mazgājamā 
mašīnā.

Garantijas periods: „KitchenAid” apmaksā: „KitchenAid” neapmaksā: 

Eiropa, Austrālija 
un Jaunzēlande:

Modelim
5KHB2571:
divu gadu pilna 
garantija no 
iegādes datuma.

Rezerves daļas un remont-
darbi, lai izlabotu materiālu 
vai darbaspēka defektus. 
Serviss jāsniedz autorizētam 
„KitchenAid” servisa 
centram.

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

B. Bojājumus, kas izriet no
negadījuma, grozījumiem,
nepareizas lietošanas vai
uzstādīšanas/darbības,
kas neatbilst vietējiem
elektrības kodeksiem.

Mājsaimniecības „KitchenAid” rokas blendera garantija
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SERVISS UN GARANTIJA

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.

Klientu apkalpošana:

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