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Lietojot elektroierīces, ir jāievēro drošības pamatnosacījumi, tostarp šādi: 
1. Izlasiet visu lietošanas pamācību.
2. Lai pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena, nelieciet rokas blendera motora 

korpusu, akumulatoru, lādētāju, lādētāja vadu vai kontaktspraudni ūdenī vai citā 
šķidrumā.

3. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus), kurām ir ierobežotas 
fiziskās, maņu un garīgās spējas, vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par viņu 
drošību atbildīgie cilvēki tās nav viņām tās snieguši.

4. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci.
5. Neskarieties pie kustīgajām detaļām.
6. Neizmantojiet šo ierīci, ja ir bojāts tās vads vai kontaktspraudnis, vai arī pēc jebkādiem 

ierīces vai tās lādētāja darbības traucējumiem, vai, ja tā tikusi jebkādā veidā nomesta 
vai bojāta. Atgrieziet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai to pārbaudītu, 
saremontētu vai veiktu elektriska, vai mehāniska rakstura remontu.

7. Nav ieteicams izmantot piederumus, kas nav "KitchenAid" oriģinālie piederumi, jo tie 
var radīt uguns, elektriskā strāvas trieciena vai traumu risku.

8. Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai letes malai. Lieko vadu var aptīt ap lādētāja 
apakšējo daļu.

9. Neļaujiet lādētāja strāvas vadam nonākt saskarē ar karstām virsmām, ieskaitot plīts 
virsmu.

10. Sajaucot šķidrumus, jo īpaši karstus šķidrumus, izmantojiet garo trauku, vai arī 
maisīšanu veiciet nelielos daudzumos, lai samazinātu šļakstīšanos.

11. Kamēr blenderējat, neturiet rokas un instrumentus traukā, lai novērstu iespēju gūt 
smagas traumas vai nodarīt bojājumus vienībai. Skrāpi var izmantot, bet tikai tad, kad 
vienība ir izslēgta.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS 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

ROKAS BLENDERA DROŠĪBA
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Tā vietā ierīce ir jānodod atbilstošā 
elektriskā un elektroniskā aprīkojuma 
pārstrādes punktā.
Atkritumu likvidēšana jāveic atbilstoši 
vietējiem vides aizsardzības notei-
kumiem par atkritumu likvidēšanu.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šī 
produkta kopšanu un otrreizēju 
pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo 
pašvaldību, saimniecības atkritumu 
likvidēšanas pakalpojumu sniedzēju vai 
veikalu, kurā iegādājāties produktu.

JUHTMETA SAUMIKSERI OHUTUS

Elektrotehniskās prasības
Akumulatora spriegums: 12 V litija jonu (Li-ion) / 1,5 Ah / 16 Wh
Akumulators Modeļa nr.: 5KCL12IBOB
Lādētājs
Ieeja: 18 V / 660 mA
Izeja: 12 V / 550 mA
Lādētājs Modeļa nr.: 5KCL12CSOB
Lādētāja adapters
Ieeja: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Izeja: 18 V / 660 mA
Lādētāja adapters, modeļa numurs: W10533411

Nolietota elektriskā aprīkojuma likvidēšana

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas 
Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Tas nozīmē, ka šis produkts tiks 
likvidēts pareizi, kas ļaus jums izvairīties 
no iespējamām negatīvām sekām videi 
un cilvēku veselībai, kuras varētu radīt 
neatbilstošas darbības ar šī produkta 
atkritumiem.

Simbols       uz produkta vai tā doku-
mentos norāda, ka ar ierīci nedrīkst 
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pat izlādētā akumulatorā var būt palikusi 
enerģija. Pirms atbrīvojaties no akumula-
tora, izmantojiet izolentu, lai nosegtu 
akumulatora kontaktus un novērstu 
īssavienojuma iespēju, kas var izraisīt 
ugunsgrēku vai sprādzienu.

Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši 
vietējām prasībām. Sazinieties ar jums 
tuvējo otrreizējās pārstrādes iestādi, lai 
uzzinātu par pārstrādes vietām.

ROKAS BLENDERA DROŠĪBA

12. Asmeņi ir asi. Rīkojieties piesardzīgi.
13. Pirms lietojat ierīci, pārliecinieties, ka smalcinātāja adapteris ir droši nostiprināts savā 

vietā.
14. Vienmēr izņemiet akumulatoru no rokas blendera, ja to atstājat bez uzraudzības, kā arī 

pirms tā salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
15. Šis produkts ir paredzēts tikai mājas lietošanai.

    SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!

Atbrīvošanās no "KitchenAid" litija jonu (Li-Ion) akumulatora
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SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Detaļas un piederumi

20 cm (8")  nerūsējošā 
tērauda blendera kāts

Motora korpusa 
priekšpusē

Akumulatora atrašanās vieta

Atbloķēšanas poga

Ātruma kontroles 
pogas

Pulsācijas režīma 
poga

Lõiketerade 
kaitseseadis

Motora korpusa aizmugurē

Akumulatora 
atbrīvošanas 

svira/
Pakarināšanas cilpa

tvereklis

 
LED displeja 
ātruma izvēles 
indikators

LED displeja 
akumulatora darbības 

ilguma indikators

Akumulators

Lādētāja pamatne 

LED uzlādes
indikators / vāka 

atbrīvošanas poga

W10532509A_01_EN_Final4.indd   8 12/11/12   1:34 PM

* Parādīts ar pievienotu 
S-veida asmeni

ROKAS BLENDERA DROŠĪBA
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Kapāšanas piederumsBlendera krūze

Zvaigžņveida 
asmens uzgalis

Putotājs/smalcinātājs

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

 UZGAĻU ASMEŅIAIZSARGI

33 cm (13") 
blendera kāts

Uzglabāšanas kārba

Putošanas uzgalis

Uzgaļa aizsargs

Kastroļu aizsargs

S-veida asmens

W10529667A_01_EN.indd   9 12/28/12   12:51 PM

Detaļas un piederumi

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

 

Hoiukastike 
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PIEDERUMS                                      VISLABĀK IZMANTOT
S-veida asmenis

Zvaigžņveida asmens uzgalis

Putotājs/maisītājs

Slotiņa

Kapātājs

W10529667A_01_EN.indd   10 12/28/12   12:51 PM

Piederumu izvēles padomdevējs

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

Blenderēšanai, kapāšanai, biezeņa 
jaukšanai
Zupas, termiski apstrādāti dārzeņi, mērces, 
mazuļu pārtika, kokteiļi, piena kokteiļi, glazūra, 
smalcināts ledus

Kapāšanai, malšanai
Termiski apstrādāta gaļa, liellopu mērce, 
maltā gaļa

Putošanai, maisīšanai
Piens (latte, kapučino...), mīklas maisīšana. 
pankūku mīklai, mafinu mīklai

Kulšanai, emulsifēšanai, gaisa 
iemaisīšanai
Olu dzeltenumi, putukrējums, majonēze, 
aizdars, uzpūtenis, Hollandaise mērce, pudiņš

Kapāšanai 
Dārzeņi, Parmesan siers, zemesrieksti, salsa, 
cieti novārītas olas, sausiņi, garšaugi, termiski 
apstrādāta gaļa, liellopu mērce, maltā gaļa



11

OPERATING THE HAND BLENDER

1

3 4

5

2

W10529667A_01_EN.indd   11 12/28/12   12:51 PM

9

La
tv

is
ki
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Pievienojiet lādētāju.
 
Uzspiediet uz vāka atbrīvošanas 
pogas, lai to atvērtu.
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Leslidiniet akumulatoru lādētājā, 
novietojot tā plakano pusi pret plakano 
porta pusi, un nospiediet uz leju, līdz 
tas ar klikšķi ir ievietots savā vietā.

LED indikators sāks mirgot īsiem 
signāliem, nozīmējot to, ka akumulators 
tiek uzlādēts. Kad akumulators būs 
pilnībā uzlādēts, LED displejā sāks 
iedegsies nepārtraukta gaismiņa.

Uzlādējiet akumulatoru pēc katras 
lietošanas, ja tā indikators uzrāda, ka ir 
palicis mazāk nekā 25 % no akumula-
tora darbības laika (uz LED akumula-
tora darbības laika indikatora deg tikai 
viena gaismiņa), vai kad akumulators ir 
pilnībā tukšs

 
Piezīme: Ja lādētājs izdod trīs īsus gaismas 
signālus, pēc tam, kad tajā ievietots 
lādētājs, tad tas nozīmē, ka ir notikusi 
akumulatora kļūda. Pārliecinieties, ka 
akumulators lādētājā ir ievietots pareizi. Ja 
gaismiņa turpina ātri mirgot, tad akumula-
tors, iespējams, ir ļoti auksts, karsts, slapjš 
vai bojāts. Ļaujiet akumulatoram atdzist, 
uzsilt vai izšūt, pēc tam vēlreiz ievietojiet to 
atpakaļ. Ja problēmu neizdodas novērst, 
skat. sadaļu "Apkope un garantija

LROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Pirms pirmās lietošanas - akumulatora uzlādēšana

 
Piezīme: Akumulatoriem nav "atmiņas" pēc 
tam, ja tie ir uzlādēti pēc tam, kad ir bijuši 
izlādējušies tikai daļēji. Lai to ievietotu 
lādētājā, nav nepieciešams, lai akumulators 
būtu pilnībā iztukšots. 
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OPERATING THE HAND BLENDER

Assembling the Hand Blender

43

2

Uzgaļa 
aizsargs

 
Kastroļu 

uzgaļa aizsargs

1

Piezīme: Nelieciet putošanas slotiņas 
adapteri un kapāšanas adapteri trauku mazgājamajā mašīnā.

W10529667A_01_EN.indd   12 12/28/12   12:51 PM

Pieslēgvieta

Pievienošanas 
klipši

Noņemiet uzgaļa aizsargu 
no asmens uzgaļa 

Pirms pirmās lietošanas
Pirms lietojat rokas blenderi pirmo reizi, notīriet 
motora korpusa nodalījumu, putošanas slotiņas 
adapteri un kapātāja adapteri ar tīru, mitru 
lupatiņu, lai noņemtu jebkādus netīrumus vai 
putekļus.
Varat izmantot trauku mazgāšanas līdzekli. 
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. 
Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drāniņu. 
Nomazgājiet visus piederumus, papildu 
informācijai skat. sadaļu "Kopšana un tīrīšana".

Ievietojiet blendera kātu   zvaigžņveida 
asmens uzgalī (skat. sadaļu "Piederumu 
uzskaitījums"). Lai to nofiksētu, pagrieziet, 
līdz izdzirdat klikšķi.

Ievietojiet blendera kātu motora korpusā un 
pagrieziet, līdz izdzirdat klikšķi un tas ir 
savā vietā.

Ja izmantojat kastroļu aizsargu, novietojiet 
to uz līdzenas virsmas un piestipriniet ar 
stiprinājuma klipšiem starp asmens 
atverēm.

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Rokas blendera salikšana

Apejieties ar 
asmeņiem uzmanīgi!

Neievērojot šo prasību, 
jūs varat sagriezties!

 
Izmantojiet uzgaļa 
aizsargu, lai izvairītos no 
asmens bojājumiem, ja 
rokas blenderis netiek 

 
Lietojot rokas blenderi, 
izmantojiet kastroļu 
uzgaļa aizsargu, lai 
izvairītos no bojājumiem 
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5

SVARĪGI: Lai rokas blenderis darbotos, pirms tam ir jānospiež atbloķēšanas poga.

6

Pulsācijas 
režīma poga

Ātruma 
kontroles pogas

Ātruma izvēles
indikators

 
Akumulatora darbības 

laika indikators

Atbloķēšanas poga
LED displejs

1 2

3 4

W10529667A_01_EN.indd   13 12/28/12   12:51 PM

Piezīme: Rokas blenderis automātiski 
izslēgsies, ja 60 sekundes ilgi netiks 
izmantots, vai būs manuāli atbloķēts.

Piestipriniet kastroļu uzgaļa aizsargu 
vietā ar vienmērīgu, lejupvērstu kustību.

SAUMIKSERI KASUTAMINE

LED displeja paneļa izmantošana

 Ieslidiniet akumulatoru rokas blendera 
motora korpusa augšpusē. 
Pārliecinieties, ka tas ir droši nofiksēts.

Izmantojot rokas blendera vadības 
pogas, vienmēr pārliecinieties, lai LED 
displejs būtu pavērsts pret jums. Turiet 
rokturi ar īkšķi uz ierīces aizmugures, 
un pirkstiem uz vadības pogām 
priekšpusē, kā tas parādīts attēlā.

Josla LED displeja apakšā ir akumula-
tora darbības laika indikators. Turiet 
rokas blenderi tā, lai jūs varētu redzēt, 
kā tiek izgaismots LED displejs, kad jūs 
ar rādītājpirkstu nospiežat pogu 
ATBLOĶĒT.

Augšējā josla LED displejā ir ātruma 
izvēles indikators. Lai mainītu ātrumu, 
ar rādītājpirkstu vadiet bultiņu pogas, 
vienlaicīgi skatoties uz LED displeja 
ātruma indikatoru. Kad LED displejs ir 
pavērsts jūsu virzienā, labā poga 
palielinās ātrumu, bet kreisā poga to 
samazinās.

Pēc tam, kad esat izvēlējušies 
nepieciešamo ātrumu, nospiediet 
PULSACIJAS pogu, lai sāktu blenderēt. 
Lai iegūtu papildu informāciju, skat. 
sadaļu "Blendera kāta lietošana"

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
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Impulsinupp

MÄRKUS: kui saumikserit 60 sekundi 
jooksul ei kasutada või see käsitsi 
lukustatakse, lülitub saumikser 
automaatselt välja.

Blendera kāta lietošana

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Blendera kāts ir ideāli piemērots, lai blenderētu, kapātu vai pagatavotu biezeni. To 
visērtāk ir izmantot, lai gatavotu zupas, termiski apstrādātus dārzeņus, mērces, 
mazuļu pārtiku, kokteiļus, piena kokteiļus, glazūru un sasmalcinātu ledu.

12

Savienojuma 
vieta

Pulsēšanas 
režīma poga

 Ātruma kontroles 
pogas

Ātruma izvēles 
indikators

LED displejs

Atbloķēšanas poga

OPERATIN G THE HAND BLENDER

5
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Segamistarviku kasutamine 

SAUMIKSERI KASUTAMINE

Nospiediet pogu ATBLOĶĒT. Kad ierīce 
būs gatava, tiks izgaismots LED displejs.

Izmantojiet bultiņu pogas, lai mainītu 
ātrumu, vadoties pēc LED displeja 
rādījumiem.

Ievietojiet rokas blenderi maisījumā. 
Tad nospiediet PULSĀCIJAS pogu, lai 
aktivizētu režīmu.

Piezīme: Neiegremdējiet rokas blenderi 
šķidrumos dziļāk par piederuma savieno-
juma vietu. Nemēriet motora korpusu 
šķidrumos vai citos maisījumos.

Pēc tam, kad esat beiguši blenderēt,     
atlaidiet pulsācijas pogu; tad izceliet 
blenderi no maisījuma.

Izņemiet akumulatoru, novietojot pirkstu 
uz akumulatora atbrīvošanas sviras un 
pavelkot sviru virzienā no motora 
korpusa. Akumulators tiks atbrīvots no 
ierīces augšpuses.IETEIKUMS: Lai izvairītos no šļakstīšanās, 

pirms pulsācijas pogas nospiešanas, iemērciet 
rokas blenderi maisījumā un pirms izņemat 
rokas blenderi iemērciet rokas blenderi 
maisījumā un pirms izņemat izņemat rokas 
blenderi no maisījuma. rokas blenderi no 
maisījuma, atlaidiet pulsācijas pogu

SVARĪGI: Neievietojiet akumulatoru rokas 
blenderī, pirms nav pievienoti piederumi. Pēc 
izmantošanas, pirms blenderi, obligāti izņemiet 
izjaucat rokas blenderi, obligāti izņemiet 
akumulatoru.
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1

Ātruma kontroles 
pogas

Ātruma izvēles 
indikators

3

2

Savienojuma 
vieta

4

Atbloķēšanas 
poga
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Ievietojiet putošanas slotiņas adapteri 
motora korpusā un pagrieziet, līdz 
izdzirdat klikšķi.

IETEIKUMS: Lai izvairītos no izšļakstīšanās, pirms pulsācijas pogas nospiešanas, 
ievietojiet rokas blenderi maisījumā, un pirms izņemat rokas blenderi no maisījuma, 
atlaidiet pulsācijas pogu. Nerūsējošā tērauda putošanas slotiņa var saskrāpēt vai 
iekrāsot pretpiedeguma drošos pārklājumus; nelietojiet slotiņu uz traukiem ar 
pretpiedeguma pārklājumu.

Putošanas slotiņas piederuma lietošana

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Izmantojiet putošanas slotiņu, lai sakultu putukrējumu, olu baltumus, sajauktu pudiņa 
maisījumu, aizdaru, uzpūteni vai pagatavotu majonēzi.

 Ieslidiniet akumulatoru rokas 
blendera motora korpusā. Ievietojiet 
rokas blenderi maisījumā. Tad 
nospiediet pogu ATBLOĶĒT.

Iestatiet rokas blenderi 1. ātrumā un 
nospiediet PULSĀCIJAS pogu, lai to 
iedarbinātu.

Piezīme: Nemērciet rokas blenderi 
šķidrumos dziļāk par piederuma savieno-
juma vietu. Nemēriet motora korpusu 
šķidrumos vai citos maisījumos.

Kad putošana ir pabeigta, pirms 
izņemat rokas blenderi no maisījuma, 
atlaidiet PULSĀCIJAS pogu.
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Kapāšanas piederuma izmantošana

Apejieties ar asmeņiem 
uzmanīgi!

Neievērojot šo prasību, jūs varat 
sagriezties!

Izmantojiet kapāšanas piederumu, lai 
sakapātu nelielu pārtikas daudzumu, 
piemēram, vārītu gaļu, sieru, dārzeņus, 
garšaugus, sausiņus, maizi un riekstus.
SVARĪGI: Neievietojiet akumulatoru rokas 
blenderī, pirms nav pievienoti piederumi. 
Pēc izmantošanas, pirms izjaucat rokas 
blenderi, obligāti izņemiet akumulatoru.

Ievietojiet kapāšanas asmens uzgali 
kapāšanas traukā.

 Pievienojiet traukam nelielas pārtikas 
vienības, kuras vēlaties sakapāt.

Pievienojiet kapāšanas asmens uzgali 
kapāšanas traukam. Novietojiet adapteri 
taisni uz leju. Necentieties adapteri 
pagriezt.

 Novietojiet kapāšanas trauku vienmērīgi 
pret motora korpusu, un saspiediet abus 
kopā. Tad ieslidiniet akumulatoru rokas 
blendera motora korpusā, un nospiediet 
pogu ATBLOĶĒT.

Apstrādājot pārtiku, ar vienu roku turiet 
motora korpusu un ar otru - kapāšanas 
trauku.

 Lai iegūtu vislabākos rezultātus, 
nospiediet un atlaidiet PULSĀACIJAS 
pogu, līdz tiek iegūta vēlamā sastāvdaļu 
konsistence.

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
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*Apstrādāšanas ilgums un ātrumi ir norādīti aptuveni.
Faktiski tie var atšķirties atkarībā no pārtikas kvalitātes un nepieciešamā izmēra.

Kapāšanas pamācība

Pārtika        Daudzums          Sagatavošana      Ātrums  Ilgums*
200 g 5 15 sekundes
200 g 3 25 sekundes

10–12 daiviņas 3 15 sekundes
100 g 3 15 sekundes
100 g 5 30 sekundes

2 4 3 pulsācijas
200 g 3 15 sekundes

50 g 4 15 sekundes

OPERATIN G THE HAND BLENDER

7
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Kapāšanas piederuma lietošana (turpinājums)

ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

Izmantojiet kapājamo asmeņu uzgali, lai 
sasmalcinātu nelielu pārtikas daudzumu, 
piemēram, vārītu gaļu, sieru, dārzeņus, 
garšaugus, cepumus, maizi un riekstus. 
PIEZĪME: Lai noņemtu kapāšanas 
adapteri no kapāšanas trauka, paceliet to 
taisni uz augšu. Necentieties to pagriezt.

Pirms noņemat motora korpusu no 
kapāšanas adaptera, sagaidiet līdz 
nodziest LED displejs,

Gaļa

Mandeles/rieksti

Ķiploks

Sīpoli

Siers

Cieti novārītas olas

Burkāni

Garšaugi

Sagrieziet 2 cm (3/4") lielos kubiņos

Ievietojiet veselus riekstus

Ievietojiet veselas daiviņas

Sagrieziet ceturtdaļās

Sagrieziet 1 cm (3/8") lielos kubiņos

Ievietojiet veselas olas

Sagrieziet vidēja izmēra 
burkānu ceturtdaļās

Noņemiet kātus
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Virzīšana uz augšu Plaukstas kustība

Ekspluatācijas padomi
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Paņēmieni labākai blenderēšanai un smalcināšanai

IETEIKUMS: Lai izvairītos no 
pārplūšanas, jau laikus paredziet traukā 
vietu, kur maisījumam celties.

Labākai blenderēšanai: Novietojiet rokas blenderi tvertnes dibenā, tad turiet to noteiktā 
leņķī un, izmantojot vieglas apļveida kustības, lēnām virziet to uz augšu gar tvertnes malu. 
Ļaujiet plaukstas kustībai un rokas svaram paveikt šo darbu. Virzot rokas blenderi, jūs 
pamanīsiet, ka sastāvdaļas no tvertnes apakšas pārvietosies uz augšu. Kad sastāvdaļas no 
apakšas vairs neparādīsies, virziet rokas blenderi atpakaļ uz trauka dibenu un atkārtojiet 
darbību, līdz maisījums ir ieguvis vajadzīgo konsistenci.

IETEIKUMI LIELISKAM REZULTĀTAM

Labākai kapāšanai: Novietojiet rokas blenderi 
ar pievienotu blendera kātu uz trauka. Cietiem, 
sasalušiem augļiem vai ledum pievienojiet 
nedaudz šķidruma tajā vietā, kur ir iegremdēts 
S-veida asmens. Atcerieties, ka pirms 
izņemšanas no maisījuma, rokas blenderis ir 
jāizslēdz, tas ļaus izvairīties no izšļakstīšanās.

• Vienkāršākai blenderēšanai vai
kapāšanai sagrieziet cietu pārtiku
nelielos gabaliņos.

• Rokas blenderis ir aprīkots ar
termisko aizsardzību pret augstu
darba temperatūru. Ja rokas blend-
eris pirmās izmantošanas reizē
pēkšņi apstājas, vienreiz nospiediet
pogu ATBLOĶĒT, un tad nospiediet
PULSĀCIJAS pogu. Ja ierīce neatsāk
darboties, bet akumulatora indikatora
joslā ir redzama informācija, atstājiet
to uz 10 minūtēm, lai tas automātiski
tiktu atiestatīts. Ja uz ierīces akumu-
latora indikatora joslas

neparādās nekāda informācija, 
uzlādējiet akumulatoru. Ja akumula-
tors jau ir pilnībā uzlādēts un ierīce 
nedarbojas, sazinieties ar "Kitch-
enAid".

• Lai izvairītos no šļakstīšanās, pirms
pulsācijas pogas nospiešanas,
ievietojiet rokas blenderi maisījumā
un, pirms izņemat rokas blenderi no
maisījuma, atlaidiet pulsācijas pogu.

• Blenderējot pārtiku kastrolī uz plīts
virsmas, noņemiet kastroli no
sildelementa, lai pasargātu rokas
blenderi no pārkaršanas.
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TIPS FOR GREAT RESULTS
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Ekspluatācijas padomi (turpinājums)
• Lai blenderēšana būtu efektīvāka,

turiet rokas blenderi noteiktā leņķī un
viegli to virziet augšup un lejup pa
trauku. Nespiediet ar rokas blenderi
uz maisījumu.

• Lai izvairītos no pārplūšanas, jau
laikus paredziet traukā vietu, kur
maisījumam celties.

• Kad to neizmantojat, neatstājiet rokas
blenderi uz karstas pannas vai
kastroļa.

• Lai novērstu asmeņu bojājumus,
pirms blenderēšanas vai kapāšanas,
no maisījuma izņemiet cietas
vienības, piemēram, augļu kauliņus
vai kaulus.

• Neizmantojiet rokas blenderi, lai
apstrādātu kafijas pupiņas vai cietās
garšvielas, piemēram, muskatriekstu.
Apstrādājot šos pārtikas veidus, jūs
varat sabojāt rokas blendera
asmeņus.

• Nelieciet krūku vai kapāšanas trauku
mikroviļņu krāsnī.

• Nerūsējošā tērauda putošanas
slotiņa var saskrāpēt vai iekrāsot
pretpiedeguma drošos pārklājumus;
nelietojiet slotiņu uz traukiem ar
pretpiedeguma pārklājumu.

• Lai izvairītos no šļakstīšanās,
iemērciet putošanas slotiņas piede-
rumu dziļi traukā vai katlā.

IETEIKUMI LIELISKAM REZULTĀTAM
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Rokas blendera tīrīšana

Piezīme: Vienmēr izņemiet akumulatoru 
no rokas blendera, ja to atstājat 
nepieskatītu, kā arī pirms tā salikšanas, 
izjaukšanas vai tīrīšanas.
Nemērciet motora korpusu vai adapterus 
ūdenī. Nelieciet putošanas slotiņas 
adapteri vai kapāšanas adapteri trauku 
mazgājamajā mašīnā

Mazgājiet blendera kātus, krūku un vāku, putošanas slotiņu, kapāšanas trauku, asmeņus un 
kastroļu aizsargu karstā ūdenī, ziepjūdenī, vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā. 
Rūpīgi nožāvējiet.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Noņemiet adapterus un piederumus.

Noslaukiet motora korpusu ar mitru 
lupatiņu. Varat izmantot vieglu trauku 
mazgājamo līdzekli, bet neizmantojiet 
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

 Mazgājiet kapāšanas adapteri un 
putošanas slotiņas adapteri karstā ūdeni, 
ziepjūdenī. Varat izmantot vieglu trauku 
mazgājamo līdzekli, bet neizmantojiet 
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
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SERVICE AND WARRANTY
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SERVICE AND WARRANTY

Klientu serviss
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Garantijas periods:

Eiropa, Vidējie 
austrumi un 
Āfrika:
Par modeli:
5KHB3581
Trīs gadi
Pilna garantija no 
pirkuma dienas.

Nomaināmās detaļas un 
remonta darbaspēka 
izmaksas, lai salabotu 
materiālu vai izgatavošanas 
defektus. Apkopi nodrošina 
pilnvarots "KitchenAid" 
servisa centrs.

A. Remonts gadījumā, ja rokas
blenderis ir ticis izmantots
darbībām, kas nav standarta
saimniecības pārtikas
sagatavošanas darbi.

B. Bojājumi, kas radušies
negadījuma rezultātā, veiktu
izmaiņu, nepareizas
lietošanas, pārkāpumu
rezultātā,

"KITCHENAID" NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Koduseks kasutamiseks mõeldud KitchenAidi purustaja garantii

© 2012 KitchenAid. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var mainīties bez 
iepriekšēja brīdinājuma. 

"KitchenAid" rokas blendera garantija

"KitchenAid" maksās par: "KitchenAid" nemaksās par:

APKOPE UN GARANTIJA

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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