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DAĻAS UN FUNKCIJAS 

DAĻAS UN PIEDERUMI 

 

 
PIEZĪME: Glabājiet spirāļu veidotāju un visus piederumus komplektā 
esošajā glabāšanas kastē. Glabājiet maziem bērniem nepieejamā 
vietā. 

 

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA DROŠA 

LIETOŠANA 

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 

Lietojot elektroierīces, ir jāievēro turpmāk 
norādītie galvenie drošības pasākumi: 
1. Izlasiet visu instrukciju. Ierīces nepareizas 

lietošanas rezultātā var iegūt traumas. 

2. Lai izvairītos no elektrotrieciena gūšanas, 

stacionāro mikseri nedrīkst iemērkt ūdenī vai citā 

šķidrumā. 

3. Bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu, un 

personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai 

garīgām spējām vai personas, kurām nav 

pieredzes un zināšanu, drīkst šo ierīci lietot tikai 

tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir 

saņēmušas norādījumus par ierīces drošu 

lietošanu un ir izpratušas iespējamos riskus. Bērni 

nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt 

ierīces tīrīšanu vai apkopi bez uzraudzības. 

4. Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām 

fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai bez 

pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad 

šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas 

norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir 

izpratušas iespējamos riskus. 

5. Pēc katras spirāļu veidotāja lietošanas reizes un 

pirms tīrīšanas izslēdziet stacionāro mikseri (un 

atvienojiet spirāļu veidotāju ar mizošanas, viduča 

izņemšanas un šķēlēšanas asmeņiem). Pirms 

izjaukšanas jāpagaida, līdz motors pilnībā 

apstājas. 

6. Lai izvairītos no traumām un/vai ierīces 

sabojāšanas, darbības laikā netuviniet rokas, 

virtuves rīkus un citus priekšmetus spirāļu 

veidotāja mizošanas, viduča izņemšanas un 

šķēlēšanas asmeņiem, iesmam vai kustīgajām 

daļām. 

7. Padevi nedrīkst veikt ar rokām. Vienmēr 

izmantojiet komplektā esošo iesmu. 

8. Ja ēdiens iesprūst kādā no asmeņiem vai uz 

iesma, izslēdziet motoru un izjauciet spirāļu 

veidotāju, lai izņemtu atlikušo ēdienu. 

9. Nedrīkst pieskarties kustībā esošām detaļām. 

10. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai 

netirgo uzņēmums „KitchenAid”, var izcelties 

ugunsgrēks, tikt gūts elektrotrieciens vai traumas. 

11. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām. 

12. Ja ierīci lieto vai tās tuvumā atrodas bērni, viņi ir 

jāuzrauga. 

13. Ja ir bojāts piedziņas mehānisms vai rotējošās 

daļas, ierīci lietot nedrīkst. Nogādājiet ierīci 

tuvākajā autorizētajā servisa uzņēmumā tās 

apskatei, remontam vai elektriskai/mehāniskai 

noregulēšanai. 

14. Stacionāra miksera vads nedrīkst nokarāties pār 

galda vai letes malu. 

15. Asmeņi ir asi. Asmeņu uzstādīšanas vai 

noņemšanas laikā jārīkojas piesardzīgi. 

16. Kamēr stacionārais mikseris nav izslēgts un iesms 

apstājies, ēdienu izņemt nedrīkst. 

17. Lai izvairītos no zobratu bloka sabojāšanas, 

spirāļu veidotāja galveno bloku nedrīkst iemērkt 

ūdenī vai citā šķidrumā. 

18. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgos 

apstākļos, piemēram: 

 darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās 
darba vietās; 

 lauku mājās; 

 klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās 
apmešanās vietās; 

 viesu namos un līdzīgās iestādēs. 

NEIZMETIET ŠO INSTRUKCIJU 



 

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANA 

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA ASMEŅU TABULA 

PIEZĪME: Nogrieziet produkta galu, lai nodrošinātu produkta pareizu 
ievietošanu spirāļu veidotājā, kā arī lai izveidotu gludu virsmu 
labākam spirāļu veidošanas, šķēlēšanas un viduča izņemšanas 
rezultātam. Apstrādājamam produktam jābūt ar 3,8-9,5 cm diametru 
un līdz 14 cm garam. Šāda izmēra produkts ir arī ērti uzdurams uz 
augļu un dārzeņu iesma. 

Uzsākot griešanu, sāciet ar 1. ātrumu, pēc tam noregulējiet 
konkrētajam asmenim ieteicamo ātrumu saskaņā ar turpmāk sniegto 
tabulu. 
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LAI UZZINĀTU VAIRĀK PAR SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANU 

Dodieties uz tīmekļa vietni KitchenAid.eu, kur atradīsit papildu 
instrukcijas ar video, iedvesmojošas receptes un padomus par 
spirāļu veidotāja izmantošanu. 

PIEZĪME: Šo piederumu ir paredzēts izmantot ar plašu augļu un 
dārzeņu klāstu. 
Tas nav paredzēts pārāk mīkstiem augļiem un dārzeņiem un/vai ar 
biezu mizu, piemēram, tomātiem un citrusaugļiem. 

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANA 

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA PIEVIENOŠANA 
STACIONĀRAJAM MIKSERIM 

 

1. Stacionārajiem mikseriem ar atveramu piederumu rumbas vāku: 
Paceliet uz augšu, lai atvērtu. 
Stacionārajiem mikseriem ar noņemamu piederumu rumbas vāku: 

Pagrieziet piederumu slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības 
virzienam, lai noņemtu piederumu rumbas vāku. 

 
 

2. Ievietojiet spirāļu 
veidotāja vārpstas 
apvalku piederumu 
rumbā, gādājot, lai 
piedziņas vārpsta tiktu 
ievietota kantainajā rumbas ligzdā. Ja 
nepieciešams, pagrieziet spirāļu veidotāju atpakaļ un 
uz priekšu. Atrodoties pareizā pozīcijā, vārpstas apvalka 
tapiņa pilnībā iebīdīsies rumbas apmales gropē. 

3. Pievelciet piederumu 
slēdzi, līdz spirāļu 
veidotājs būs cieši 
piestiprināts pie 
stacionārā miksera. 
Dodieties uz tīmekļa 
vietni KitchenAid.eu, 
lai uzzinātu vairāk par 
spirāļu veidotāja dažādo asmeņu un funkciju 
izmantošanu. 

SAGATAVOŠANĀS APSTRĀDEI 

SVARĪGI: Ēdiena sagatavošana sagriešanai spirālēs: nomazgājiet, 
noņemiet kātiņus, nogrieziet galus, izgrieziet negludumus, ja tādi ir. 
 
 

1. Uzstādiet augļu un 
dārzeņu iesmu, uzbīdot to 
uz iesma pamatnes, un 
pagrieziet pretēji 
pulksteņrādītāja kustības 

virzienam, līdz tas ar 
klikšķi nofiksējas vietā. 

2. Zem spirāļu veidotāja 
palieciet bļodu vai šķīvi, 
pēc tam uzduriet produktu 
uz augļu un dārzeņu 
iesma. 

 

 
PĒC IZVĒLES: Ja izmantojat 
mizotāju, uzstādiet to, iebīdot 
asmeņu turētāja apakšdaļā, 
līdz tas ar klikšķi nofiksējas 
vietā.  

 

 

3. Uzstādiet vēlamo asmeni. 
 

 
 
 

4. Lai asmeņa atvere sakristu 
ar produkta centru, pavelciet 
atbrīvošanas sviru, pēc tam 
pabīdiet asmeņu turētāju 
virzienā pret stacionāro 

mikseri. 

5. Lai palielinātu stabilitāti, 
iespiediet asmeņa atveri 
produktā.  
SVARĪGI: Pēc pabeigšanas 
noņemiet asmeni un tikai 
pēc tam ēdienu. 

 
LAI UZZINĀTU VAIRĀK PAR SPIRĀĻU VEIDOTĀJA LIETOŠANU 
Dodieties uz tīmekļa vietni KitchenAid.eu, kur atradīsit papildu 
instrukcijas ar video, iedvesmojošas receptes un padomus par 
spirāļu veidotāja izmantošanu. 



 

APKOPE UN TĪRĪŠANA/PROBLĒMU 

NOVĒRŠANA 

SPIRĀĻU VEIDOTĀJA UN PIEDERUMU TĪRĪŠANA 

SVARĪGI: Lai izvairītos no bojājumiem, spirāļu veidotāja galveno 
korpusu nedrīkst iemērkt ūdenī un likt trauku mazgājamā mašīnā. 
Noņemamos asmeņus un piederumus drīkst mazgāt trauku 
mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā. 
 

 

1. Pēc spirāļu veidotāja 
izmantošanas noņemiet 
visus asmeņus un 
piederumus. Asmeņus un 
piederumus mazgājiet ar 
rokām, izmantojot mīkstu 
drānu, siltā ziepjūdenī vai 
trauku mazgājamās mašīnas 
augšējā nodalījumā. 

2. Spirāļu veidotāja galveno korpusu 
drīkst tīrīt tikai ar rokām. Notīriet ar 
mitru mīkstu drānu. Rūpīgi noslaukiet 
ar sausu mīkstu drānu. Nemazgājiet 
trauku mazgājamajā mašīnā. 
Nemērciet ūdenī. 

 
PIEZĪME: Pēc mazgāšanas glabājiet spirāļu veidotāju un visus 
piederumus komplektā esošajā glabāšanas kastē. Glabājiet maziem 
bērniem nepieejamā vietā. 

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 

Ja jūsu stacionārais mikseris spirāļu veidotāja izmantošanas 
laikā darbojas nepareizi vai vispār nedarbojas, pārbaudiet 
turpmāk norādīto: 
- Vai ievērojāt sagatavošanas norādījumus, kas sniegti Spirāļu 

veidotāja asmeņu tabulā? 
- Vai izvēlējāties spirālēs sagriežamajam produktam atbilstošu 

asmeni? 
- Vai stacionārais mikseris ir pievienots strāvas avotam? Lai 

atrastu iespējamos risinājumus, skatiet jūsu stacionārā miksera 
lietošanas instrukciju. 

- Vai drošinātājs stacionārā miksera elektrības ķēdē ir darba 
kārtībā? Lai atrastu iespējamos risinājumus, skatiet jūsu 
stacionārā miksera lietošanas instrukciju. 

Ja problēma nav saistīta ar iepriekš norādīto, skatiet nodaļas 
„Garantija” punktu „Klientu apkalpošana”. 
Neatgrieziet spirāļu veidotāju vai stacionāro mikseri pārdevējam, jo 
tas nesniedz remonta pakalpojumus. 
 
 

GARANTIJA UN SERVISS 
 

KITCHENAID SPIRĀĻU VEIDOTĀJA GARANTIJA 

Garantijas ilgums: 
„KitchenAid” 
apmaksās: 

„KitchenAid” 
neapmaksās: 

Eiropa, Tuvie 
Austrumi un Āfrika: 
5KSM1APC divu 
gadu pilna garantija 
no iegādes 
datuma. 

Rezerves daļas un 
remontdarbus, kas 
saistīti ar materiālu vai 
ražošanas defektu 
novēršanu. Apkope 
jāveic autorizētā 
„KitchenAid” servisa 
centrā. 

A. Remontdarbus, ja 
ierīce ir lietota citiem 
mērķiem, nevis 
ēdiena gatavošanai 
mājas apstākļos. 

B. Bojājumus, kas 
radušies negadījuma, 
modifikāciju, 
nepareizas 
lietošanas vai tādas 
uzstādīšanas/izmant
ošanas dēļ, kas 
neatbilst vietējiem 
elektrotehniskajiem 
noteikumiem. 

 
 
 
 

Klientu apkalpošana 

Citās valstīs: 
Visos ar produktu un rezerves daļu pieejamību saistītos jautājumos, 
lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko  Autorizēto KitchenAid 
servisa/klientu centru. 
Papildu informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu: 
www.KitchenAid.co.uk www.KitchenAid.eu 
© 2014. Visas tiesības paturētas. 
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 
 

http://www.kitchenaid.co.uk/
http://www.kitchenaid.eu/

