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DETAĻAS UN FUNKCIJAS
DETAĻAS UN PIEDERUMI

Blendēšanas trauks

1,5 m strāvas 
vads 

20 cm (8 collu) 
nerūsējošā tērauda 
blendēšanas kāta 
S veida asmens

Motora 
korpuss

Ar vienu pieskārienu 
ieslēdzama strāvas poga

Ātruma regulators

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

Asmeņa 
aizsarguzgalis

Trauku 
aizsarguzgalis

Piestiprināma 
putošanas slotiņa
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DETAĻAS UN FUNKCIJAS
ROKAS BLENDERA FUNKCIJAS

Ātruma regulators 
Mainīgie ātrumi nodrošina labāku produktu 
apstrādes kontroli, un tos var pielāgot dažādu 
ēdienu, dzērienu un zupu gatavošanai�

Ar vienu pieskārienu ieslēdzama strāvas 
poga  
Ieslēdziet rokas blenderi, nospiežot un 
blendēšanas laikā turot STRĀVAS pogu 
nospiestu� Lai apturētu blendēšanu, vienkārši 
atlaidiet strāvas pogu�

Motora korpuss 
Izstrādāts, lai rokturis būtu ērts un neslīdošs�

Jaudīgs līdzstrāvas motors (nav parādīts) 
Nodrošina jaudīgu blendēšanu, klusu darbību 
un ilgstošu kalpošanas laiku�

1,5 m Strāvas vads 
Šis vads ir pietiekami garš, lai rokas blenderi 
varētu izmantot uz gatavošanas vai darba 
virsmas; vadam ir noapaļota forma bez 
iedobēm, kas atvieglo tīrīšanu� Komplektā 
ietverts silikona savilcējs vada ērtai glabāšanai�

Nerūsējošā tērauda blendēšanas kāts, kas 
tiek nofiksēts pagriežot 
Kātu uzstāda uz motora korpusa� Lai nofiksētu 
kātu, tas ir tikai jāpagriež� Nerūsējošā 
tērauda asie asmeņi ir nosegti, lai novērstu 
izšļakstīšanos blendēšanas laikā�

Piestiprināma putošanas slotiņa 
Optimizēta olu baltumu un saldā krējuma 
putošanai� 

Blendēšanas trauks 
1 litra trauks ar ērtu rokturi un šļakatas 

noslēdzošu vāku (bez bisfenola A)�

S veida asmens 
Ar S veida asmeni jūs vienmēr varēsiet 
veikt dažādas darbības, piemēram, sadalīt 
vai smalcināt ledu, gatavot smūtijus, piena 
kokteiļus, gaļu un augļus un izmīcīt mīklu�

Trauku aizsarguzgalis 
Uzlieciet trauku aizsarguzgali uz S veida 
asmens, lai aizsargātu virtuves piederumus�

Asmeņa aizsarguzgalis 
Uzlieciet asmeņa aizsarguzgali uz S veida 
asmeni, lai aizsargātu asmeni no bojājuma, kad 
tas netiek izmantots�
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ROKAS BLENDERA DROŠA LIETOŠANA

Ja neizpildīsiet norādījumus, var 
iestāties jūsu nāve vai rasties smaga 
trauma.

Ja nekavējoties neizpildīsiet 
norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai 
rasties smaga trauma.

BRĪDINĀJUMS
Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti 
sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

BĪSTAMI

Šajā jūsu ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības zi�oju-
mu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības zi�ojumus.

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šis ir drošības brīdinājuma simbols.
Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu 
un citu personu traumas vai nāvi.
Visi drošības zi�ojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un 
vārda “BĪSTAMI” vai “BRĪDINĀJUMS”. Šie vārdi nozīmē:

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI
Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības 
pamatpasākumi, tostarp tālāk norādītie.

1� Izlasiet visus norādījumus� Nepareizi lietojot ierīci, 
iespējamas traumas�

2� Lai novērstu strāvas triecienu, šo rokas blendera motora 
korpusu, vadu vai kontaktdakšu nedrīkst iemērkt ūdenī vai 
citos šķidrumos�

3� Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) 
ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, 
bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas tiek 
uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šīs personas 
drošību, ir sniegusi ierīces lietošanas norādes�
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4� Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar 
pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez 
pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai 
tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un 
personas saprot visus iespējamos apdraudējumus� Bērni 
nedrīkst rotaļāties ar ierīci�

5� Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci� 
Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā�

6� Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar 
ierīci�

7� IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu 
no kontaktrozetes, ja to nelietosiet, kā arī pirms daļu 
salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas� Lai atvienotu 
kontaktdakšu, satveriet to un izraujiet no kontaktrozetes� 
Nekad neraujiet aiz barošanas vada�

8� Nepieskarieties kustīgajām detaļām� Lietošanas laikā 
nodrošiniet, ka rokas, mati, apģērbs, kā arī lāpstiņas un 
citi virtuves piederumi neatrodas piederumu tuvumā, lai 
mazinātu traumu risku personām un/vai ierīces bojājumu 
risku�

9� Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā 
arī tad, ja ierīce darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā 
citā veidā bojāta� Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā 
apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai korekcijai�

10� Ja elektrobarošanas vads ir bojāts, ražotājam, klientu 
apkalpošanas centra darbiniekam vai kvalificētai personai 
tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu�

11� Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā ražotājs, 
var sākties ugunsgrēks vai rasties traumas, vai var tikt 
saņemts elektriskās strāvas trieciens�

12� Neizmantojiet ārpus telpām�
13� Neļaujiet vadam pārkarāties pār galda vai virtuves virsmas 

malu�
14� Nepieļaujiet vada saskari ar karstām virsmām, tostarp plīti�
15� Neatļaujiet bērniem izmantot blenderi bez uzraudzības�
16� Lai samazinātu izšļakstīšanās risku šķidrumu (īpaši karstu 

šķidrumu) sajaukšanas laikā, izmantojiet garu tvertni vai arī 
vienlaikus gatavojiet mazus šķidruma daudzumus�

ROKAS BLENDERA DROŠA LIETOŠANA
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17� Izmantojot blenderi, turiet rokas un piederumus ārpus 
konteinera, lai novērstu nopietnu traumu vai ierīces 
bojājumu iespējamību� Var izmantot skrāpi, bet tikai tad, 
kad ierīce nedarbojas�

18� Asmeņi ir asi� Rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, 
iztukšojot bļodu un tīrot ierīci, ir jāievēro piesardzība�

19� Esiet uzmanīgs, ja blendēšanas traukā tiek blendēts 
karsts šķidrums, jo tas var tikt izšļakstīts pēkšņas tvaika 
veidošanās dēļ�

20� Norādījumus par piederumu darbības laikiem un ātruma 
iestatījumiem skatiet sadaļā “Rokas blendera lietošana”�

21� Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu 
tīrīšanu skatiet sadaļā “Apkope un tīrīšana”�

22� Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās 
vietās, piemēram: 
-  darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;

  - lauku mājās; 
-  klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;

  - pansijas tipa vidēs�
23� BRĪDINĀJUMS� Lai novērstu strāvas triecienu, pirms 

apkopes atvienojiet to no elektrotīkla�
24� Vienmēr atvienojiet blenderi no strāvas padeves, ja tas tiek 

atstāts bez uzraudzības, vai pirms montāžas, demontāžas 
vai tīrīšanas�

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀ-
DĪJUMUS

ROKAS BLENDERA DROŠA LIETOŠANA
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ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

BRĪDINĀJUMS
Spriegums: 220–240 VAC

Frekvence: 50–60 Hz

Jauda: 180 W

PIEZĪME. Ja spraudnis nav piemērots 
kontaktrozetei, sazinieties ar kvalificētu 
elektriķi� Nekādā veidā nepārveidojiet 
kontaktdakšu� 

ROKAS BLENDERA DROŠA LIETOŠANA

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA
Iepakojuma materiālu likvidēšana 
Iepakojuma materiāls ir pilnībā 
pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar 
pārstrādes simbolu � Tāpēc dažādās 
iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi un 
pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus 
par atkritumu iznīcināšanu� 

Izstrādājuma nodošana metāllūžņos 
- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas 
Direktīvai 2012/19/EU par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)� 
- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu 
izmešanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu 
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, 
kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī 
izstrādājuma atkritumiem� 

 
- Simbols  uz ierīces vai komplektācijā 

iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to 
nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus 
un ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas 
centrā elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārstrādei� 
Lai saņemtu detalizētu informāciju par 
šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un 
pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, 
sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu 
sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties 
izstrādājumu�
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
ROKAS BLENDERA SALIKŠANA

Pirms KitchenAid rokas blendera pirmās 
lietošanas reizes noslaukiet motora korpusu un 
piestiprināmos adapterus ar tīru, mitru drānu, 
lai notīrītu netīrumus un putekļus� Var izmantot 
saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli, bet 
nedrīkst izmantot abrazīvus līdzekļus�

PIEZĪME. Motora korpusu vai adapterus 
nedrīkst iemērkt ūdenī�

Nožāvējiet, izmantojot mīkstu drānu� Visas 
pārējās piestiprināmās daļas un piederumi 
jāmazgā ar rokām vai trauku mašīnas augšējā 
nodalījumā� Rūpīgi nožāvējiet�

PIEZĪME. Pirms piestiprināmo daļu 
uzstādīšanas vai noņemšanas obligāti 
atslēdziet strāvas vadu no sienas 
kontaktrozetes�

Putošanas slotiņas 
adapteris

Informāciju par piestiprināmās putošanas 
slotiņas piestiprināšanu vai noņemšanu skatiet 
sadaļā “Piestiprināmās putošanas slotiņas 
lietošana”�

Asmeņa aizsarguzgalis 
Viegli uzliekams uz zvanveida asmeņa, lai 
pasargātu asmeņus laikā, kad rokas blenderis 
netiek izmantots�

Atvere

PIEZĪME. Asmeņa aizsarguzgalis ir jāuzstāda 
tā, lai montāžas fiksatori atrastos starp 
zvanveida asmeņu atverēm�

Piestiprināms 
blendēšanas 

kāts

Trauku aizsarguzgalis 
Uzlieciet trauku aizsarguzgali uz S veida 
asmens, lai lietošanas laikā aizsargātu virtuves 
piederumus�

Atvere

PIEZĪME. Trauku aizsarguzgalis ir jāuzstāda tā, 
lai montāžas fiksatori atrastos starp zvanveida 
asmeņu atverēm�
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
BLENDĒŠANAS KĀTA LIETOŠANA

Lietojiet blendēšanas kātu, lai pagatavotu smūtijus, piena kokteiļus, zupas, termiski apstrādātus 
dārzeņus, saldētus ēdienus vai mazuļu ēdienu� 

1

Ievietojiet blendēšanas kātu motora 
korpusā
un grieziet, lai nofiksētu, līdz atskan 
klikšķis�

2 Pieslēdziet strāvas vadu iezemētai 
kontaktrozetei�

BRĪDINĀJUMS
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA

4

Iestatiet rokas blenderi 1� ātrumā� 
Noregulējiet ātrumu, griežot ātruma 
regulatoru, kas atrodas rokas blendera 
augšdaļā�

5 Ievietojiet rokas blenderi maisījumā�

PIEZĪME. Rokas blenderi drīkst iegremdēt 
šķidrumos tikai piestiprināmās daļas garumā� 
Nedrīkst iegremdēt dziļāk par blendēšanas 
piestiprināmās daļas pamatni� Nedrīkst 
iegremdēt motora korpusu šķidrumos vai 
citos maisījumos�

6 Lai ieslēgtu rokas blenderi, nospiediet 
strāvas pogu� 7

Kad esat beiguši blendēt, atlaidiet 
strāvas pogu pirms rokas blendera 
izņemšanas no maisījuma�

8

Uzreiz pēc lietošanas, pirms 
piestiprināmo daļu noņemšanas vai 
mainīšanas atslēdziet blenderi no 
elektrības tīkla�
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
PADOMI PAR BLENDĒŠANU

Blendēšana: slīpi ievietojiet rokas 
blenderi ar piestiprinātu blendēšanas 
kātu blendēšanas traukā ar produktu 
sastāvdaļām� Ar brīvo roku nosedziet 
blendēšanas trauka augšdaļu, lai 
nodrošinātu labāku stabilitāti un izvairītos 
no šļakstīšanās� Lai izvairītos no sastāvdaļu 
izšļakstīšanas, neaizmirstiet izslēgt blenderi 
pirms tā izņemšanas no trauka�

Izņemšana: uz brīdi nolaidiet rokas blenderi 
līdz blendēšanas trauka apakšai, pēc tam 
turiet blenderi slīpi un lēnām velciet virzienā 
uz augšu, gar trauka malu� Velkot rokas 
blenderi uz augšu, pamanīsit, ka uz augšu 
tiek vilktas arī sastāvdaļas no trauka apakšas� 
Kad sastāvdaļas vairs netiek vilktas uz 
augšu no trauka apakšas, atkārtoti nolaidiet 
blenderi līdz trauka apakšai un atkārtojiet 
procesu, līdz sastāvdaļas ir vēlamajā 
konsistencē�

Plaukstas kustība: veiciet nelielas apļveida 
kustības ar plaukstu, pavelciet rokas 
blenderi nedaudz uz augšu, pēc tam atkal 
iegremdējiet sastāvdaļās� Ļaujiet plaukstas 
kustībām un rokas blendera svaram paveikt 
darbu�
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
PIESTIPRINĀMĀS PUTOŠANAS SLOTIŅAS LIETOŠANA

Izmantojiet slotiņu, lai uzputotu saldo 
krējumu, sakultu olu baltumus, sajauktu ātri 
pagatavojamos pudiņus, vinaigrette mērci, 
musu un pagatavotu majonēzi�

1� Ievietojiet slotiņu tās adapterī�
2� Ievietojiet piestiprināmo putošanas slotiņu 

motora korpusā un grieziet, lai nofiksētu, 
līdz atskan klikšķis� Adapteris automātiski 
pielāgo slotiņu putošanai piemērotajam 
ātruma diapazonam�

3� Pieslēdziet strāvas vadu sienas 
kontaktrozetei�

4� Sākumā iestatiet rokas blenderi 1� ātrumā� 
Noregulējiet ātrumu, griežot ātruma 
regulatoru, kas atrodas rokas blendera 
augšdaļā�

5� Ievietojiet rokas blenderi maisījumā�
Nerūsējošā tērauda slotiņa var saskrāpēt 
vai iešvīkāt pretpiedeguma pārklājumus� 
Neizmantojiet slotiņu virtuves piederumos ar 
pretpiedeguma pārklājumu� 

Lai izvarītos no sastāvdaļu izšļakstīšanos, 
izmantojiet piestiprināmo putošanas slotiņu 
dziļos traukos vai kastroļos� 

6� Lai ieslēgtu rokas blenderi, nospiediet 
strāvas pogu�

7� Kad esat beiguši putot, atlaidiet strāvas 
pogu pirms rokas blendera izņemšanas no 
maisījuma�

8� Uzreiz pēc lietošanas, pirms piestiprināmo 
daļu noņemšanas vai mainīšanas atslēdziet 
blenderi no elektrības tīkla�

PIEZĪME. Rokas blenderi drīkst iegremdēt 
šķidrumos tikai piestiprināmās daļas garumā� 
Nedrīkst iegremdēt dziļāk par piestiprināmās 
slotiņas daļas pamatni� Nedrīkst iegremdēt 
motora korpusu šķidrumos vai citos 
maisījumos�
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ROKAS BLENDERA LIETOŠANA
PADOMI PAR LIETOŠANU

• Sagrieziet cietus produktus nelielos 
gabaliņos vieglākai blendēšanai vai 
smalcināšanai�

• Rokas blenderim ir termiskās aizsardzības 
funkcija, kas pasargā no augstas darba 
temperatūras Ja darbības laikā rokas 
blenderis pēkšņi pārstāj darboties, 
atslēdziet to no elektrības tīkla un ļaujiet 
blenderim 10 minūtes atdzist�

• Lai izvairītos no sastāvdaļu izšļakstīšanās, 
vispirms ievietojiet rokas blenderi 
maisījumā un tikai tad piespiediet strāvas 
pogu, kā arī atlaidiet strāvas pogu pirms 
blendera izņemšanas no maisījuma�

• Ja blendējat katliņā, kas atrodas uz 
gatavošanas virsmas, tad, lai pasargātu 
rokas blenderi no pārkaršanas, noņemiet 
katliņu no sildelementa�

• Lai panāktu labākos blendēšanas 
rezultātus, turiet rokas blenderi slīpi un 
tvertnē lēnām virziet to uz augšu un uz 
leju� Nespiediet uz leju maisījumu ar rokas 
blenderi�

• Lai sastāvdaļas neplūstu pāri trauka 
malām, atstājiet brīvu vietu, kur 
maisījumam pacelties rokas blendera 
lietošanas laikā�

• Gādājiet, lai rokas blendera īpaši 
garais vads nestieptos pāri karstam 

sildelementam�
• Kamēr neizmantojat rokas blenderi, 

neatstājiet to karstā traukā uz plīts�
• Lai nesabojātu asmeņus, pirms 

blendēšanas vai smalcināšanas no 
maisījuma izņemiet visus cietos 
priekšmetus, piemēram, augļu kauliņus 
vai kaulus�

• Nelietojiet rokas blenderi, lai apstrādātu 
kafijas pupiņas vai cietas garšvielas, 
piemēram, muskatriekstus� Šo produktu 
apstrādes laikā rokas blendera asmeņi var 
tikt sabojāti�

• Trauku nedrīkst likt mikroviļņu krāsnī�
• Nerūsējošā tērauda slotiņa var saskrāpēt 

vai iešvīkāt pretpiedeguma pārklājumus� 
Neizmantojiet slotiņu virtuves piederumos 
ar pretpiedeguma pārklājumu�

• Lai izvarītos no sastāvdaļu izšļakstīšanās, 
izmantojiet piestiprināmo putošanas 
slotiņu dziļos traukos vai kastroļos�
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Mazgājiet blendēšanas kātu, trauku un vāku, 
putošanas slotiņu, asmeņa aizsarguzgali 
un trauku aizsarguzgali karstā ziepjūdenī 
vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā 
nodalījumā� Kārtīgi nožāvējiet, izmantojot 
mīkstu drānu�

PIEZĪME. Neievietojiet slotiņas adapteri 
trauku mazgājamā mašīnā�

APKOPE UN TĪRĪŠANA
MOTORA KORPUSA MAZGĀŠANA

Notīriet rokas blenderi pirms pirmās 
lietošanas reizes, pēc katras lietošanas un 
pirms nolikšanas glabāšanā�

PIEZĪME. Motora korpusu vai adapteri 
nedrīkst iemērkt ūdenī�

1� Pirms tīrīšanas atvienojiet rokas blenderi no 
elektrotīkla�

2� Noņemiet adapteri un piestiprināmās 
daļas, tās pagriežot (skatiet sadaļu “Rokas 
blendera lietošana”)�

3� Noslaukiet motora korpusu un slotiņas 
adapteri ar mitru drānu� Var izmantot 
saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli, bet 
nedrīkst izmantot abrazīvus līdzekļus�

4� Noslaukiet strāvas vadu ar siltu, ziepjainu 
drānu, tad noslaukiet tīru ar mitru drānu� 
Nožāvējiet, izmantojot mīkstu drānu�

PIEDERUMU UN PIESTIPRINĀMO DAĻU MAZGĀŠANA

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup
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GARANTIJA UN APKOPE
KITCHENAID ROKAS BLENDERA GARANTIJA

Garantijas ilgums: KitchenAid apmaksā: KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, Tuvie Austrumi 
un Āfrika:  
Modelim 5KHB2570 
Pilna divu gadu 
garantija no iegādes 
datuma.

Rezerves daļas un remonta 
izmaksas, lai labotu 
materiālu vai darba 
defektus. Apkope jāveic 
pilnvarotā KitchenAid 
servisa centrā.

A.  Remontus, ja rokas 
blenderis ir izmantots citām 
vajadzībām, nevis normālai 
ēdienu gatavošanai mājas 
apstākļos.

B.  Bojājumus, ko izraisījis 
negadījums, pārveidošana, 
nepareiza lietošana, 
ļaunprātīga izmantošana 
vai uzstādīšana/lietošana 
neatbilstoši vietējām 
elektrodrošības prasībām.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

©2019 Visas tiesības paturētas�  
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma�

KLIENTU ATBALSTS

Ja jums rodas jautājumi vai vēlaties sameklēt tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkopes centru jūsu 
valstī, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju�

Tālruņa numurs vispārīgiem jautājumiem: 

Plašāka informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē:
www.kitchenaid.eu
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