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Modelis  5KMT2204



5

Li
et

uv
ių

TURINYS

SKRUDINTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI
Svarbūs saugos reikalavimai   6
Elektros reikalavimai   7
Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas   8

DALYS IR FUNKCIJOS
Skrudintuvo dalys   8
Skrudintuvo funkcijos   9
Valdymo mygtukai   10

SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS
Prieš pirmąjį naudojimą   11
Skrudinimas   11

SPECIALIOSIOS SKRUDINIMO FUNKCIJOS
Temperatūros palaikymas   12
Apskritų bandelių skrudinimas   12
Šaldytų produktų skrudinimas   12
Sumuštinių skrudinimas   13

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  14
GEDIMŲ LENTELĖ  15
APTARNAVIMAS IR GARANTIJA  15



6

SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI

Labai svarbu atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų asmenų saugumą.
Šioje instrukcijoje pateikiame daugybę svarbių saugos reikalavimų. Visada perska-
itykite ir laikykitės saugos reikalavimų.

See Tai yra saugos įspėjimo simbolis.
Šis simbolis informuoja apie galimą pavojų stipriai susižaloti ir 
sužaloti kitus asmenis.
  Prie visų saugos reikalavimų yra nurodomas įspėjamasis simbolis ir 
žodis “DANGER („PAVOJINGA“) arba WARNING (“DĖMESIO“). Šie 
žodžiai reiškia, kad: 

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite 
stipriai susižaloti ar net žūti.

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite 
stipriai susižaloti ar net žūti.

Visose saugos rekomendacijose aprašomas galimas pavojus, be to, kaip sumažinti 
susižalojimų tikimybę. Taip pat aprašomos situacijos, kas gali įvykti nesilaikant šių 
instrukcijų.

WARNING

DANGER

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
Naudojant elektrinius buitinius prietaisus, privaloma laikytis saugos 
reikalavimų, įskaitant ir pateiktus žemiau:
1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite įkaitusių paviršių. Naudokite rankenėles ar rutulio formos rankenėles.
3. Norėdami išvengti elektros šoko, nemerkite laido, kištuko ir (arba) skrudintuvo į

vandenį ar jokį kitą skystį.
4. Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių susilpnėję

sensoriniai ir protiniai gabumai arba kuriems trūksta žinių, nebent tokie asmenys
yra prižiūrimi atsakingo asmens ir apmokomi, kaip naudotis prietaisu.

5. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.
6. Jeigu nesinaudojate arba skrudintuvą ketinate išvalyti, atjunkite jį nuo maitinimo

tinklo. Prieš tvirtinant ar nuimant dalis, palaukite, kol atvės.
7. Nenaudokite jokių prietaisų, jeigu pažeisti jų laidai ar kištukai, taip pat, jeigu

prietaisas blogai veikia ar yra pažeistas kitu būdu. Grąžinkite prietaisą į
artimiausią aptarnavimo centrą patikrai, remontui ar taisymui.

8. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja gamintojas, kyla pavojus susižaloti.
9. Nenaudokite lauke.

10. Neleiskite laidu kyboti virš stalo ar prekystalio krašto. Saugokite, kad nesusiliestų
su įkaitusiais paviršiais.

11. Nestatykite arti įkaitusių dujinių ar elektrinių viryklių ar ant jų, taip pat nedėkite į
įkaitintą orkaitę.

12. Norėdami prietaisą atjungti nuo maitinimo tinklo, pirmiausia prietaisą išjunkite
(„Off“), o paskui ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.

13. Nenaudokite skrudintuvo ne pagal paskirtį.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
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SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI

Elektros reikalavimai

Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgiklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali 
kilti gaisras, įvykti elektros 
šokas ar net galite žūti.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
14. Į skrudintuvą nedėkite per didelių maisto gabaliukų, metalinių folinių pakuočių ar

virtuvinių įrankių, gali kilti gaisras arba elektros šokas.
15. Jeigu įjungtas skrudintuvas yra uždengiamas arba liečiasi su degia medžiaga,

įskaitant užuolaidas, audinius, sienas ir pan., gali kilti gaisras.
16. Nemėginkite iškelti maisto produktų, jeigu skrudintuvas yra įjungtas.
17. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50/60 Hz
Galia:  1250 W 2 riekių modeliui  

5KMT2204
2500 W 4 riekių modeliui 
5KMT4205

PASTABA: Jeigu maitinimo laidas 
pažeistas, siekdami išvengti pavojaus, dėl 
jo keitimo kreipkitės į gamintoją ar 
aptarnavimo centrą.

Nenaudokite ilgiklio. Jeigu maitinimo 
laidas yra pernelyg trumpas, kreipkitės į 
kvalifikuotą specialistą ar kitą atitinkamą 
asmenį, kad šis arčiau sumontuotų 
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DALYS IR FUNKCIJOS

4 riekių modelis

Laido laikiklis 
(nepavaizduotas)

Du atskiri 
valdymo mygtukai 

Itin plačios angos su automatiškai 
centruojančiomis lentynėlėmis

Ištraukiamas 
trupinių padėklas

Skrudintuvo dalys

Sumuštinių lentynėlė

SKRUDINTUVO SAUGOS REIKALAVIMAI
Elektros įrangos atliekų utilizavimas 
Prietaisas pa˛enklintas pagal Europos 
direktyvos 2002/93/EB dėl elektrinių ir 
elektroninių prietaisų atliekų (WEEE) 
reikalavimus. 
Teisingai utilizuodami šį gaminį jūs 
padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių 
sveikatą nuo neigiamos įtakos, 
pasireiškiančios aplaidžiai utilizuojant 
tokius gaminius.
Šis ženklas  , esantis ant gaminio ar jo 
lydinčiųjų dokumentų reiškia, kad gaminio 
negalima utilizuoti kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis. Perduokite elektros 
ar elektronikos atliekas įgaliotam atliekų 
surinkimo punktui perdirbimui. 

Utilizavimas turi būti atliekamas pagal 
vietinius aplinkosaugos reikalavimus, 
taikomus atliekų utilizavimui. 
Daugiau su˛inoti apie šio gaminio 
utilizavimą, perdirbimą galite iš vietinių 
institucijų, buitinių atliekų surinkimo 
įmonių arba parduotuvėje, kurioje 
prietaisą įsigijote. 
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Skrudintuvo funkcijos

Valdymo mygtukai

Itin plačios angos su 
automatiškai centruojančiomis 
lentynėlėmis

Ištraukiamas 
trupinių padėklas

Laido laikiklis 
(nepavaizduotas)

2 riekių modelis

Sumuštinių 
lentynėlė

Itin plačios angos su automatiškai 
centruojančiomis lentynėlėmis
Itin plačios angos leidžia be didelių 
sunkumų paskrudinti duoną, bandeles ir 
keksiukus iki 2,8 cm storio. 
Centruojančios lentynėlės padeda 
užtikrinti tolygų plonų ir storų duonos 
riekių pašildymą. Automatinis pakėlimo 
mechanizmas leidžia lentynėles pakelti ir 
nuleisti.

Valdymo mygtukai
Nesudėtingi valdymo mygtukai leidžia 
greitai pasirinkti reikiamus nustatymus.

Du atskiri valdymo mygtukai (tik 4 
riekių modeliuose)
Du atskiri valdymo mygtukai leidžia 
pasirinkti skirtingus nustatymus kiekvi-
enai angų porai.

Laido laikiklis
Leidžia patogiai suvynioti laidą, jeigu 
skrudintuvas yra nenaudojamas.
Ištraukiamas trupinių padėklas
Ištraukiamas trupinių padėklas leidžia 
greitai pašalinti susikaupusius trupinius. 
Plauti tik rankomis.



Bandelių skrudinimo 
funkcija
Skrudintuvas pasižymi 
specialiais nustatymais 

skrudinti bandeles, minkštas bandeles, 
keksiukus, saldžias bandeles ar kitus 
apvalius duonos produktus, kuriuos galima 
padalinti pusiau ir paskrudinti vieną jų pusę. 
Kaitinimo elementas paskrudins perpjautos 
bandelės (ar kito duonos produkto) vidinę 
pusę nesudeginant išorinio produkto 
paviršiaus.

Šaldytų produktų skrudinimo 
funkcija

Skrudintuvas gali veikti šaldymo režimu  , 
tai reiškia, atsargiai atitirpdyti užšaldytą 
duoną ir ją paskrudinti. Šią funkciją naudok-
ite tik šaldytiems produktams.

Sumuštinių skrudinimo 
funkcija
Naudojant šį skrudintuvą, galite 

pasirinkti Sumuštinių skrudinimo funkciją  , 
kuri gali būti naudojama kartu su „Kitch-
enAid“ sumuštinių lentynėle, skirta 
sumuštinių, pagamintų naudojant plonus 
mėsos ar sūrio griežinėlius, skrudinimui. 
Daugiau informacijos rasite „Sumuštinių 
skrudinimas“ 7 sk.
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Atspalvio valdymas 

Atspalvio indikatoriaus 
lemputės/ Laikmatis

Valdymo mygtukai

Temperatūros 
palaikymo 
indikatorius

Bandelių 
skrudinimo funkcija

Šaldytų produktų 
skrudinimo 
funkcija

Sumuštinių 
skrudinimo 
funkcija

Skrudinimo/ atšaukimo 
funkcija

Skrudinimo/ atšaukimo 
funkcija
Tai yra automatinis skrudintuvas. 
Į bet kurią angą įdėjus duonos 

riekę  , anga pradės leistis žemyn bei prasidės 
skrudinimo funkcija pagal pasirinktus nustaty-
mus.  Kai kurie maisto produktai yra per 
lengvi, todėl skrudintuvo paleidimo mechaniz-
mas gali nesuveikti. Jeigu maisto produktas 
nepradeda leistis po 3 s, nuspauskite 
„TOAST/ CANCEL“ mygtuką. Norėdami 
skrudinimo procesą nutraukti, dar kartą 
paspauskite tą patį mygtuką arba, jeigu norite 
užbaigti temperatūros palaikymo ciklą.

Atspalvio valdymas ir atspalvio indikatori-
aus lemputės/ Laikmatis
Leidžia tiksliai nustatyti pageidaujamą 
apskrudinimo lygį. Indikatoriaus lemputė iš 
karto parodo nustatymus. Skrudinimo metu, 
lemputės atspalvių nustatymo juostoje 
pradeda mirksėti ir taip informuoja apie likusį 
skrudinimo ciklo laiką.

Temperatūros palaikymo 
indikatorius
Jeigu maisto produktas iš skrudin-

tuvo neišimamas per 45 sekundes po ciklo 
pabaigos, skrudintuvas automatiškai nuleidžia 
maisto produktą ir įjungia „Temperatūros palai-
kymo“ funkciją   įjungdamas žemą pašildymo 
temperatūrą ~ 3 min. Įsijungus šiam ciklui 
užsidega „Temperatūros palaikymo“ indikato-
rius. Bet kuriuo metu nuspaudus „TOAST/ 
CANCEL“ mygtuką, šį ciklą galite nutraukti.

DALYS IR FUNKCIJOS
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SKRUDINTUVO NAUDOJIMAS

2. Prijunkite prie įžeminto lizdo.
3. Nustatykite šešėlio valdymo mygtuką į

pageidaujamą padėtį. Jeigu norite, kad
skrudinamas produktas būtų tamses-
nis, pastumkite rankenėlę į dešinę,
jeigu šviesesnis – į kairę. Indikatoriaus
lemputės leidžia pasirinkti nuo 1 (švie-
sios) iki 7 (tamsios) skrudinimo spalvos.

PASTABA: Skirtingiems duonos 
tipams ir jų drėgmės lygiams gali 
prireikti skirtingų atspalvio nustatymų. 
Pavyzdžiui, sausa duona apskrus 
greičiau nei drėgna, todėl reikės 
nustatyti šviesesnį atspalvį.

4. Įstatykite duonos riekes ar kitą maisto
produktą kurį norite paskrudinti į angą
(-as).

PASTABA: Norėdami tolygiai paskrudinti 
duoną 2 angų modeliuose, tuo pat metu 
naudokite tik to paties tipo ir tokio paties 
storio duonos produktą. Skrudinant du 
skirtingo tipo ar storio duonos produktus 
4 riekių modeliuose naudojant du 
atskirus valdymo mygtukus, atkreipkite 
dėmesį š tai, kad į vieną angų porą 
įdėtumėte to paties tipo duonos 
produktą.

5. Į bet kurią angą įdėjus duonos riekę ,
anga pradės leistis žemyn bei prasidės
skrudinimo funkcija pagal pasirinktus
nustatymus.  Kai kurie maisto produktai
yra per lengvi, todėl skrudintuvo
paleidimo mechanizmas
gali nesuveikti. Jeigu
maisto produktas
nepradeda leistis po 3 s,
nuspauskite „TOAST/
CANCEL“ mygtuką.

6. (Pasirinktinai) Per 5 s pasirinkite ir
nuspauskite pageidaujamą specialaus
skrudinimo funkciją. Daugiau informaci-
jos „Specialios skrudinimo funkcijos“ sk.

7. Skrudinimo ciklui pasibaigus, maisto
produktas bus automatiškai iškeliamas iš
skrudintuvo ir pasigirs atitinkamas
signalas. Jeigu maisto produktas neiši-
mamas per 45 s, skrudintuvas persijungia
į „Temperatūros palaikymo“ režimą.

8. Norint sustabdyti skrudinimo funkciją bet
kuriuo metu, nuspauskite
„TOAST/CANCEL“ mygtuką. Skrudintu-
vas iškels maisto produktus ir išsijungs.

Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgiklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali 
kilti gaisras, įvykti elektros 
šokas ar net galite žūti.

Prieš pirmąjį naudojimą
Prieš skrudintuvo naudojimą, patikrinkite 
angas ir pašalinkite bet kokias pakuotės 
medžiagas ir popierius, kurie įkrenta 
transportavimo ir naudojimo metu. 
Nekiškite į skrudintuvą jokių metalinių 
daiktų.
Pirmą kartą skrudintuvą įjungus gali 
pasimatyti lengvi dūmai. Tai yra normalu. 
Dūmai yra nepavojingai ir greitai 
išsisklaido.
Skrudinimas
1. Jeigu reikia, sutrumpinkite laidą

užvyniodami jį ant pagrindo. Skrudin-
tuvo kojelė yra pakankamai aukšta,
kad galėtumėte laidą ištraukti per bet
kurią skrudintuvo pusę.
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SPECIALIOSIOS SKRUDINIMO FUNKCIJOS
3. Kuomet bandelės yra paskrudinamos,

skrudintuvas jas iškels ir pasigirs atitinka-
mas signalas. Jeigu bandelė neišimama
per 45 s, skrudintuvas persijungia į
„Temperatūros palaikymo“ režimą.

 Šaldytų produktų skrudinimas
Skrudintuvas gali veikti šaldymo režimu , tai 

reiškia, atitirpdyti užšaldytą duoną ir ją 
paskrudinti. Šią funkciją naudokite tik 
šaldytiems produktams.

Skrudinant įprastus duonos ar 
pan. produktus:
1. Nustačius pageidaujamą

apskrudinimo lygį,
nuspauskite „FROZEN“
mygtuką.

2. Į angas įdėkite šaldytos
duonos riekes.

3. Skrudintuvas automatiškai nuleis duonos
riekes, pradės atšildymo ciklą, o paskui
duoną paskrudins iki pageidaujamo
rudumo.

Skrudinant šaldytas bandeles (ar kitus 
šaldytus duonos produktus, padalintus 
pusiau):
1. Nustačius pageidaujamą apskrudinimo

lygį, nuspauskite „BAGEL“ mygtuką, o
paskui – „FROZEN“ mygtuką.

2. Įdėkite bandelę (ar kitą apvalų produktą) į
skrudintuvo angas.

3. Skrudintuvas automatiškai nuleis produk-
tus, pradės atšildymo ciklą, o paskui -
paskrudins iki pageidaujamo rudumo

Temperatūros palaikymas
Jeigu maisto produktas iš 
skrudintuvo neišimamas per 45 
sekundes po ciklo pabaigos, 
skrudintuvas automatiškai nulei-
džia maisto produktą ir įjungia „Tempera-
tūros palaikymo“ funkciją   įjungdamas 
žemą pašildymo temperatūrą ~ 3 min.
Įsijungus šiam ciklui užsidega 
„Temperatūros palaikymo“ indikatorius.
„Temperatūros palaikymo" režimo 
nutraukimas ir skrudinamų produktų 
išėmimas:
Vieną kartą nuspauskite 
„TOAST/CANCEL“ mygtuką. 
Skrudinamas produktas iškils, 
o skrudintuvas išsijungs.
Jeigu skrudinamas produktas neišimamas
per 3 min., skrudintuvas iškels maisto
produktus ir išsijungs automatiniu būdu.
Apskritų bandelių skrudinimas
Skrudintuvas pasižymi specialiais nustaty-
mais  skrudinti bandeles, minkštas 
bandeles, keksiukus, saldžias bandeles ar 
kitus apvalius duonos produktus, kuriuos 
galima padalinti pusiau ir paskrudinti vieną 
jų pusę. Kaitinimo elementas paskrudins 
perpjautos bandelės (ar kito duonos 
produkto) vidinę pusę nesudeginant 
išorinio produkto paviršiaus.
1. Nustačius pageidaujamus

atspalvio nustatymus,
nuspauskite „BAGEL“
mygtuką.

2. Įdėkite bandelės puseles ar kitus
apvalius duonos produktus taip,kad
pjauta dalis būtų nukreipta į vidų, kaip
parodyta pav. Skrudintuvas
automatiškai nuleis bandeles ir pradės
jų skrudinimo ciklą.
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SPECIALIOSIOS SKRUDINIMO FUNKCIJOS

PASTABA: Neskrudinkite sumuštinių 
neįdėję jo į sumuštinių lentynėlę, kadangi 
sūris ar kiti maisto produktai gali ištirpti ir 
prilipti prie vidinių skrudintuvo sienelių.
Nelaikykite sumuštinių lentynėlės 
skrudintuve, taip pat nedėkite jos į 
skrudintuvę apskrudinus ir išėmus 
sumuštinį. Tokiu atveju bus pradedamas 
naujas skrudinimo ciklas, o skrudintuvas 
gali pradėti veikti netinkamai.
Sumuštinio skrudinimas:
1. Nustačius pageidauja-

mus atspalvio nustaty-
mus, nuspauskite
„SANDWICH“ mygtuką.

2. Įdėkite sumuštinių
lentynėlę su sumuštiniu į skrudintuvą
taip, kaip parodyta pav. Skrudintuvas
automatiškai nuleis sumuštinių
lentynėlę ir pradės sumuštinio
skrudinimo ciklą.

4. Norėdami išimti sumuštinių lentynėlę,
suspauskite abi lentynėlės
rankenėles. Suspauskite spaustuką.

3. Kuomet sumuštinis yra paruoštas, 3
kartus pasigirsta įspėjamasis signalas,
o "Sandwich" mygtuko lemputė
pradeda mirksėti.

4. Išimkite sumuštinių lentynėlę ir
nuspauskite „SANDWICH“ arba
„TOAST/CANCEL“ mygtuką, kad
laikiklis grįžtų į pradinę padėtį.

Jeigu sumuštinių lentynėlė 
neištraukiama, 2 min. kas 30 s pasigirs 
įspėjamasis signalas ir mirksės „Sand-
wich“ mygtuko lemputė taip primindama, 
kad reikia išimti sumuštinių lentynėlę. 
Jeigu sumuštinių lentynėlė neišimama 
per 2 min., skrudintuvas išsijungia 
automatiniu būdu. Bet kokiu atveju, jeigu 
skrudintuvu norite naudotis dar kartą, 
būtina išimti sumuštinių lentynėlę

Sumuštinių skrudinimas
Skrudintuvas parduodamas kartu su 
priedu, skirtu skrudinti sumuštinius, 
pagamintus su plonais mėsos ir sūrio 
griežinėliais. Dėl atverčiamo sumuštinių 
lentynėlės dizaino lengvai įdėsite ir 
išimsite sumuštinius.
Sumuštinio paruošimas:
1. Ant sumuštinių duonos užtepkite

nedidelį kiekį sviesto. Netepkite ant
tos pusės, kuri liesis su užpildu.
Sutepus išorinę duonos dalį sviestu,
taip duona lėčiau apskrus ir tolygiau
sušils sumuštinio užpildas.

2. Į sumuštinį įdėkite pageidaujamus
ingredientus, bet neperpildykite jo!
Geriausiai tinka naudoti smulkiais
griežinėliais supjaustytus ingredien-
tus, t. y. kumpį, kalakutieną ir sūrį.

3. Atskirdami rankenėles, atidarykite
lentynėlę. Tada įdėkite sumuštinį taip,
kaip parodyta pav.



Ištraukite kištuką ir 
leiskite skrudintu-
vui pilnai atvėsti. 
Suimkite už 
trupinių padėklo vidurio ir jį ištraukite. 
Trupinius išberkite į šiukšlių dėžę. 
Trupinių padėklą rekomenduojama 
išvalyti po kiekvieno naudojimo. 
Trupinių padėklą galima plauti tik 
rankomis.

SVARBI INFORMACIJA: Po 
skrudinimo ciklo padėklas įkaista.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Skrudintuvą valykite minkšta, drėgna 
medvilnine šluoste. Nenaudokite 
popierinių rankšluosčių, šveičiamųjų 
valymo priemonių ar kitų skystų valiklių. 
Nemerkite skrudintuvo į vandenį.

PASTABA: Jeigu ant skrudintuvo 
patenka riebalų ar aliejaus, naudodami 
švarią, drėgną medvilninę šluostę, šiuos 
nešvarumus pašalinkite nedelsiant.
Įstatykite trupinių padėklą atgal į 
skrudintuvą. Tvirtai įstatykite, kol pasigirs 
spragtelėjimas. Nenaudokite skrudintuvo 
be trupinių padėklo.

PASTABA: „KitchenAid“ nerekomenduoja 
naudoti skrudintuvo dangčio.
Sumuštinių lentynėlę plaukite rankomis, 
nenaudokite šveičiamųjų valymo 
priemonių ar šveistukų. Nuplovus gerai 
nudžiovinkite. Sumuštinių lentynėlę 
galima plauti indaplovėje (viršutinėje 
lentynoje).
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„KitchenAid“ skrudintuvo garantija

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

GEDIMŲ LENTELĖ

Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgiklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali 
kilti gaisras, įvykti elektros 
šokas ar net galite žūti.

PASTABA: Pirmą kartą skrudintuvą 
įjungus gali pasimatyti lengvi dūmai. Tai 
yra normalu. Dūmai yra nepavojingai ir 
greitai išsisklaido.

Jeigu skrudintuvas nebeveikia, patikrinkite:
1. Jeigu skrudintuvas nenuleidžia laikiklio per 3

s ir nepradeda skrudinimo ciklo, gali reikšti,
jog įdėtas maisto produktas yra pernelyg
lengvas, dėl to automatinė skrudinimo
įjungimo funkcija neveikia. Norėdami įjungti -
nuspauskite „TOAST/CANCEL“ mygtuką.

2. Jeigu skrudintuvas neveikia ir pradeda
mirksėti sumuštinių („Sandwich“) lemputė, tai
reiškia, kad sunkūs produktai neleidžia
skrudintuvui veikti tinkamai. Išimkite
sumuštinių lentynėlę ar kitus sunkius daiktus
iš skrudintuvo, tada nuspauskite „Sandwich“
mygtuką arba „TOAST/CANCEL“ mygtuką ir
grąžinkite laikiklį į pradinę padėtį.

3. Patikrinkite, ar skrudintuvas prijungtas prie
įžeminto maitinimo lizdo.

4. Jeigu skrudintuvas yra prijungtas, kištuką
ištraukite ir dar kartą jį prijunkite.

5. Jeigu skrudintuvas vis tiek neveikia,
patikrinkite saugiklį ar grandinės pertraukiklį.

Jeigu gedimo pašalinti negalite, susisiekite 
su įgaliotu aptarnavimo centru (žr. „Kitch-
enAid“ Garantijos ir aptarnavimo centrai).

GAMINTOJAS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL NETIESIOGINĖS ŽALOS ATSIRADIMO.

Garantijos trukmė: Gamintojas
įsipareigoja padengti:

Gamintojas neįsipareigoja 
padengti:

Europa, 
Australija ir 
Naujoji 
Zelandija:
Modeliams: 
5KMT2204 ir 
5KMT4205: 5 m. 
garantija nuo 
įsigijimo datos

Pakeistas dalis ir darbo 
išlaidas, skirtas medžiagų 
ar prietaiso gedimui 
pašalinti. Remonto darbus 
privaloma atlikti įgaliotame 
aptarnavimo centre.

A Remonto darbų išlaidas, 
jeigu skrudintuvas buvo 
naudojamas ne pagal 
paskirtį.

B Žalos, atsirandančios dėl 
nelaimingų atsitikimų, 
prietaiso pakeitimų, 
netinkamo naudojimo, ir 
montavimo bei naudojimo 
taisyklių nesilaikymo, 
nesilaikant vietos elektros 
reikalavimų.
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APTARNAVIMO CENTRAI

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

W10506838A

Aptarnavimo centrai
Dėl gedimų šalinimo kreipkitės į įgaliotą 
aptarnavimo centrą. 

© 2012 KitchenAid. Visos teisės saugomos
Specifikacijos gali keistis.
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