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DALYS IR FUNKCIJOS
DALYS IR PRIEDAI

Ingredientų konteineris

Sukamasis 
lovelis

Įjungimo / 
išjungimo  
mygtukas

Svorio vienetų 
perjungiklis

Taros mygtukas

Sietas

Tinklelis

Tvirtinimo 
žiedas

Sieto mechanizmas 
(išsamesnė informacija toliau)

Sieto korpusas

Dangtis / svarstyklių lėkštė

Skaitmeninės 
svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės ir valdymo skydelis Sieto mechanizmo sandara

Ingredientų sklendė

lb/oz/g
gozlb
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PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI – SAUGA

Labai svarbi yra jūsų ir kitų asmenų sauga.
Šiame vadove ir ant prietaiso yra pateikta daug svarbių saugos pranešimų. 
Būtinai perskaitykite visus saugos pranešimus ir jų paisykite.

Tai yra saugos įspėjimo simbolis.
Šis simbolis įspėja apie galimus pavojus, dėl kurių jūs arba kiti 
asmenis gali žūti arba būti sužaloti.
Prie visų saugos pranešimų pateiktas saugos įspėjimo simbolis arba 
žodis PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS. Toliau pateikta šių žodžių reikšmė.

Jei nedelsdami nesivadovausite 
instrukcijomis, galite žūti arba 
rimtai susižaloti.

Jei nesivadovausite instrukcijomis, 
galite žūti arba rimtai susižaloti.

Visuos saugos pranešimuose nurodoma, koks kyla galimas pavojus, kaip 
sumažinti susižalojimo tikimybę ir kas gali nutikti nesivadovaujant instrukcijomis.

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

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� Šis prietaisas neskirtas naudoti silpnesnių fizinių, jutiminių 
ar protinių gebėjimų arba patirties ar žinių neturintiems 
asmenims (įskaitant vaikus), nebent už jų saugą atsakingas 
asmuo juos prižiūri arba jiems pateikia nurodymus dėl 
prietaiso naudojimo�

3� Tik Europos Sąjungai: šio prietaiso negalima naudoti 
vaikams� Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams 
nepasiekiamoje vietoje� 

4� Tik Europos Sąjungai: silpnesnių fizinių, jutiminių ar 
protinių gebėjimų arba patirties ar žinių neturintys 
asmenys prietaisus gali naudoti tuo atveju, jei jie yra 
prižiūrimi arba jiems pateikiami nurodymai dėl saugaus 
prietaiso naudojimo ir jie supranta, su kokiu pavojumi 
susijęs prietaiso naudojimas� Vaikams negalima žaisti su 
prietaisu�
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PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI – SAUGA
5� Prieš valydami prietaisą arba kai jo nenaudojate, išjunkite 

jį, atjunkite nuo lizdo ir numontuokite priedą, skirtą sijoti ir 
sverti� Prieš tvirtindami ar nuimdami dalis, išjunkite prietaisą 
ir įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojęs�

6� Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų 
su prietaisu�

7� Niekada nepalikite prietaiso neprižiūrimo, kai jis veikia�
8� Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių� 

Naudodami prietaisą, rankas, plaukus, drabužius ir 
menteles bei kitus įrankius laikykite atokiai nuo priedų, kad 
sumažintumėte pavojų susižaloti ar sužaloti kitus ir (arba) 
sugadinti prietaisą�

9� Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, 
nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį�

10� Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduojamus ar 
neparduodamus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti 
elektros smūgį arba susižaloti�

11� Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos 
pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir valymas“�

12� Taip pat skaitykite skyrių „Svarbios atsargumo priemonės“, 
kuris įtrauktas į plakiklio  naudojimo ir priežiūros vadovą�

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

virtuvėse;
- sodybose;
- viešbučių, motelių ir kitų tipų gyvenamųjų patalpų 

aplinkose;
- nakvynės ir pusryčių tipo aplinkoje�

PASILIKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

W11294419A_LT.indd   6 1/4/2019   4:01:23 PM



LI
ET

U
V

IŲ
 K

.

PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS  |  7

PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS
PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, KONFIGŪRACIJOS

Priedas, skirtas sijoti ir sverti, yra suderinamas su visais namuose naudojamais „KitchenAid“ plakikliais, 
įskaitant visus papildomus nerūdijančiojo plieno, stiklo ir keraminius dubenis� Nesuderinamas su 
kaitinamuoju plakiklio dubeniu „Precise Heat Mixing Bowl“, ledų gaminimo įrenginiais ir apsaugos nuo 
purslų skydeliu� 

Priedas, skirtas sijoti ir sverti, gali būti naudojamas keliais būdais: sverti ir sijoti ingredientus pamažu 
juos pilant į plakiklio dubenį ar kitą talpą, sverti ir pilti ingredientus jų nesijojant arba tiesiog sverti 
ingredientus padėjus svarstykles ant stalviršio�

Ingredientų svėrimas, sijojimas ir lėtas pylimas 
į plakiklio dubenį ar kitą talpą: visas mechanizmas 
naudojamas gaminant pagal receptus, kuriuose nurodoma 
ingredientus sijoti ir pamažu pilti į plakiklio dubenį ar kitą 
talpą�

Ingredientų svėrimas ir pylimas į dubenį nesijojant: 
mechanizmas be sieto naudojamas, kai reikia pasverti ir supilti 
ingredientus, kurių nereikia sijoti, pvz�, Šokolado traškučiai� 
Norėdami tokius ingredientus pilti pamažu, naudokite 
ingredientų sklendę – ji sulėtina srovę�

Tik svėrimas: pastatykite svarstykles ant stalo arba 
stalviršio ir ant viršaus uždėkite dangtį / svarstyklių lėkštę�

W11294419A_LT.indd   7 1/4/2019   4:01:24 PM



8  |  PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

KAIP PRITVIRTINTI SIETO KORPUSĄ PRIE PLAKIKLIO

Prieš naudodami priedą, skirtą sijoti ir sverti, pirmą kartą, iššluostykite ingredientų konteinerį, sieto 
mechanizmą ir sukamąjį lovelį šilta drėgna šluoste, tada švariai nuvalykite sausa šluoste� Sieto korpuso 
ir skaitmeninių svarstyklių negalim plauti po vandeniu� Nusausinkite minkšta šluoste� Išsamios 
instrukcijos pateiktos skyriuje „Priežiūra ir valymas“�

1  Išjunkite plakiklį ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo�

2  

Plakikliai su atlenkiamu gaubto dangteliu: atidarykite 
pakeldami�
 Plakikliai su nuimamu gaubto dangteliu: pasukite 
dangtelio rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite 
gaubto dangtelį�

PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

3  
Įstatykite korpuso veleną į gaubtą ir įsitikinkite, kad galios 
velenas tvirtai įsistatė į keturkampį gaubto lizdą� Jei reikia, 
pasukiokite priedą pirmyn atgal� Kaištis, esantis korpuse, 
turi įsistatyti į griovelį gaubto ratuko briaunoje�

4  Sukite gaubto rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol 
priedas bus saugiai pritvirtintas prie pastatomo maišytuvo�
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PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS
PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, SURINKIMAS

1  

Sukamojo lovelio įrengimas� Pasvirai įleiskite sukamąjį 
lovelį į sieto korpusą sulygiuodami žymes, esančias ant 
sukamojo lovelio su žymėmis virš įpjovų, esančių vidinėje 
sieto korpuso pusėje� Sukamasis lovelis turi tvirtai įsistatyti į 
sieto korpusą ir lengvai suktis�

PATARIMAS� Įleisdami sukamąjį lovelį į sieto korpusą sulygiuokite lovelio rankenėlės ąselę su viena iš 
įpjovų – tai padės tinkamai sulygiuoti žymes� 

2  

Sieto mechanizmo įrengimas� Pasvirai įleiskite sietą į 
sieto korpusą taip, kad varomasis velenas įsikištų į sieto 
korpusą� Kai velenas visiškai įsistatys, nuleiskite sietą 
žemyn priešinga velenui kryptimi ir spustelėkite, kad jis 
prisitvirtintų savo vietoje�

3  

Svarstyklių įrengimas� Uždėkite svarstykles ant sieto 
korpuso taip, kad skaitmeninis ekranėlis būtų nusuktas 
nuo pastatomo maišytuvo ir pasuktas šiek tiek kairiau nuo 
centro� Pasukite svarstykles prieš laikrodžio rodyklę, kad jos 
užsifiksuotų�

4  
Ingredientų konteinerio įrengimas� Sulygiuokite 
ingredientų sklendę su atitinkama įpjova ant svarstyklių ir 
stumkite konteinerį žemyn svarstyklių linkme, kol jis tvirtai 
įsistatys�

1  lb/oz/g
gozlb

Paspauskite  (įjungimas / išjungimas), tada spauskite  
(tara), kol ekranėlyje pasirodys 0�

INGREDIENTŲ SVĖRIMAS IR SIJOJIMAS
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 2
Prieš pildami ingredientus į konteinerį įsitikinkite, kad 
ingredientų sklendė uždaryta ir sukamasis lovelis nukreiptas 
į maišytuvo dubenį ar kitą atitinkamą talpą�

PASTABA� Jie reikia, svarstykles su konteineriu galima padėti ant stalviršio ir pilti ingredientus iki 
reikiamo svorio� Tada visas svarstyklių ir konteinerio mechanizmas gali būti montuojamas ant prietaiso�

lb/oz/g
gozlb

PAPILDOMA PARINKTIS� Norėdami pasirinkti 
pageidaujamą svorio vienetą iš svarų, uncijų ir gramų, 
paspauskite mygtuką „lb/oz/g“� Numatytasis svorio vienetas 
yra gramai�

 3   Pilkite ingredientus į ingredientų konteinerį, kol bus 
pasiektas reikiamas svoris�

PATARIMAS� Prieš pildami birius ingredientus į sietą, patikrinkite, ar juose nėra stambių ar kietų 
gumulėlių� Kaip ir naudojant kitus sietus, dideli ir kieti gumulėliai gali būti nesusmulkinti sijojimo metu�

 4   

0   Stir    2         4     6     8    10 Pasirinkite reikiamą pastatomo maišytuvo greitį ir 
atidarykite ingredientų sklendę� Ingredientai bus sijojami ir 
pilami į dubenį nustatytu greičiu�
PASTABA� Sietas gali būti naudojamas įvairiais greičiais, tad 
pasirinkite tą, kuris geriausiai tinka pagal jūsų receptą�

PATARIMAS� Jei pagal receptą reikia naudoti keletą birių ingredientų, prieš pakeisdami vieną 
ingredientą kitu, kad pasvertumėte, paspauskite  ir supylę sumaišykite juos konteineryje prieš 
atidarydami ingredientų sklendę�

PASTABA� Pasvėrę ingredientus galite bet kada išjungti svarstykles paspaudę � Nenaudojant 5 
minutes svarstyklės išsijungia automatiškai�

PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, NAUDOJIMAS

 5   Kai sijojimas bus baigtas, pataukšėkite per korpusą ir lovelį, 
kad iškratytumėte visus ingredientų likučius�
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PATARIMAI NORINT GAUTI GERIAUSIUS 
REZULTATUS

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

NAUDINGI PATARIMAI

• Jei ingredientai sijojami greičiau nei 
pageidaujama, galite naudoti ingredientų 
sklendę, kad sulėtintumėte srovę, kuria 
ingredientai pilami į sietą�

• Išpilant ingredientus gali prireikti pakelti ir 
nuleisti sklendę 1–2 kartus arba pataukšėti 
per korpusą, kad visas ingredientų kiekis 
būtų išpiltas�  

• Didžiausias svarstyklėmis galimas sverti 
svoris yra 1 000 g / 2,2 lbs / 2lbs 3oz, o 
svarstyklėmis matuojamo svorio intervalas – 
1 g / 0,002 lb / 0,05 oz�

• Nesijokite sietu rudojo cukraus, nes jis gali 
užkimšti sieto tinklelį�

• Ingredientams užkimšus sietą, išjunkite 
maišytuvą ir šaukštu pašalinkite kamštį�

• Priedą, skirtą sijoti ir sverti, naudokite tik 
biriems ingredientams�

• Prieš pildami birius ingredientus į sietą, 
patikrinkite, ar juose nėra stambių ar 
kietų gumulėlių� Kaip ir naudojant kitus 
sietus, dideli ir kieti gumulėliai gali būti 
nesusmulkinti sijojimo metu�

• Ingredientų konteineris neįsistato į vietą� 
Jei naudojate sietą, pritvirtintą prie plakiklio 
su pakeliama viršutine dalimi, prieš ją 
pakeldami būtinai išimkite ingredientų 
konteinerį, kad jis nepasvirtų ar nenukristų 
nuo sieto�

• Apsvarstykite galimybę uždėti 
dangtį / svarstyklių lėkštę ant konteinerio, 
kad sijojant sklistų mažiau dulkių�

Naudojant priedą, skirtą sijoti ir sverti, gali būti parodyti šie pranešimai:
Err 
Viršytas svarstyklėmis galimas sverti svoris� Pašalinkite ingredientus iš konteinerio ir bandykite dar kartą 
įpylę mažesnį kiekį�

- - - Err1  
Taros klaida� Pašalinkite ingredientus ir išjunkite maitinimą� Tada vėl įjunkite maitinimą� Jei vis tiek 
rodoma „Err1“, skambinkite klientų aptarnavimo skyriui�
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PRIEDAS, SKIRTAS SIJOTI IR SVERTI, IR PAPILDOMI ĮSIGYJAMI PRIEDAI

1  

Šias dalis galima plauti indaplovėje – tik viršutinėje 
lentynoje: ingredientų konteinerį, sieto mechanizmą, 
sukamąjį lovelį ir svarstyklių lėkštę� 
PATARIMAS� Dėkite ingredientų konteinerį į indaplovės 
lentyną guldydami jį ant šono taip, kad ingredientų sklendė 
būtų apačioje�

2  
Nemerkite svarstyklių ar sieto korpuso į vandenį ar kitą 
skystį� Prieš naudodami pakartotinai arba palikdami 
ilgesniam laikui nenaudojamą, išvalykite šilta drėgna 
šluoste ir nusausinkite minkšta šluoste�

3  
Sieto mechanizmo išardymas� Pasukite tvirtinimo žiedą į 
kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir nuimkite tinklelį, jei reikia jį 
išvalyti�

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

BATERIJŲ KEITIMAS

Priedo, skirto sijoti ir sverti, skaitmeninės svarstyklės maitinamos 2 AAA baterijomis (pridedamos)�

1  
Atidenkite skaitmenines svarstykles ir naudodami „Phillips“ 
atsuktuvą atsukite baterijų skyriaus dangtelio varžtą� 
Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį, kaip parodyta�

2  Įdėkite 2 AAA baterijas į baterijų skyrių� Uždėję atgal 
baterijų skyriaus dangtelį nepamirškite prisukti varžto�
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GARANTIJA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
„KITCHENAID“ PRIEDO, SKIRTO SIJOTI IR SVERTI, GARANTIJA

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

Europa, Vidurinieji 
Rytai ir Afrika:  
5KSMSFTA 
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 sijoti ir sverti 
skirtas priedas naudojamas 
kitaip, nei įprastas 
naudojimas namuose�

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

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ�

© 2019 m� Visos teisės saugomos�  
KITCHENAID ir plakiklio dizainas yra JAV ir kitų šalių prekių ženklai�

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Jei kyla klausimų arba norite sužinoti, kur yra artimiausias „KitchenAid“ techninės priežiūros 
centras jūsų šalyje, susisiekite naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija�

Numeris bendrojo pobūdžio klausimams: 

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje:
www�kitchenaid�eu
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