
 



 

DETAĻAS UN FUNKCIJAS 
DETAĻAS UN PIEDERUMI 
 

Ātruma regulators 
 

 
Ieslēgšanas poga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 ml blendēšanas trauks ar 
vāku 

Motora korpuss 
 

 
 

1,5 m elektrības vads 
 
 
 
 
 
 
20 cm nerūsējošā tērauda 

blendēšanas kāts, kas 
tiek nofiksēts pagriežot 

33 cm blendēšanas 
kāts* 

„S” formas asmeņu 
pārsegs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„S” formas asmeņu pārsegs* 
 

 
 

 
Trauku aizsargs* Asmeņu aizsargs* 

*Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem 



DETAĻAS UN FUNKCIJAS 
IEGREMDĒJAMĀ BLENDERA FUNKCIJAS
Ātruma regulators 
Nodrošina ērtu ātruma regulēšanu. 
Ieslēgšanas poga 
Ieslēdziet iegremdējamo blenderi, piespiežot 
un turot IESLĒGŠANAS pogu blendēšanas 
laikā. Lai pārtrauktu blendēšanu, vienkārši 
atlaidiet ieslēgšanas pogu. 
Motora korpuss 
Veidots ērtam, neslīdošam satvērienam. 
Jaudīgs līdzstrāvas motors (nav redzams) 
Nodrošina jaudīgu blendēšanu, klusu darbību 
un ilgstošu kalpošanas laiku. 
1,5 m elektrības vads 
Šis vads ir pietiekami garš, lai iegremdējamo 

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. 
Blendēšanas trauks 
700 ml trauks ar vāku (bez bisfenola A)

.

IEGREMDĒJAMĀ BLENDERA DROŠA LIETOŠANA 

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga. 
Šajā lietošanas pamācībā un uz ierīces mēs esam snieguši daudz svarīgu drošības 
paziņojumu. Izlasiet un ievērojiet visus drošības paziņojumus. 
Šādi izskatās brīdinājuma simbols. 

Šis simbols brīdinās jūs par potenciālo apdraudējumu, kura rezultātā jūs vai 
citas personas var aiziet bojā vai gūt traumas. 
Uz drošības paziņojumiem norādīts brīdinājuma simbols vai vārds 
„BĪSTAMI” vai „BRĪDINĀJUMS.” Tālāk ir paskaidrota šo vārdu nozīme. 
 

 

Ja nekavējoties neievērosit norādījumus, jūs varat 
aiziet bojā vai gūt smagu traumu. 
 

Ja neievērosit norādījumus, jūs varat aiziet bojā vai 
gūt smagu traumu. 
 

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kas ir potenciālais apdraudējums, kā var 
samazināt traumu gūšanas risku, kā arī tas, kas notiks, ja šie norādījumi netiks ievēroti. 

 
SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro galvenie 
piesardzības pasākumi, tostarp tālāk minētie: 

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, var gūt 
traumu. 

2. Lai izvairītos no elektrotrieciena, šā iegremdējamā blendera 
motora korpusu, vadu un kontaktdakšu nedrīkst iemērkt ūdenī 
vai citā šķidrumā. 

3. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar 
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez 



pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šādas 
personas uzrauga vai par šīs ierīces lietošanu sniedz 
norādījumus par viņu drošību atbildīga persona. 

4. Bērni no astoņu gadu vecuma un personas ar ierobežotām 
fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un 
zināšanām šo ierīci drīkst 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. 

5. Jāpārliecinās, lai bērni nespēlētos ar ierīci. Bērni bez 
uzraudzības nedrīkst lietot iegremdējamo blenderi. Lietojot 
ierīci bērnu tuvumā, jārīkojas piesardzīgi. 

6. Pirms iegremdējamā blendera atstāšanas bez uzraudzības, 
kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas tas ir 
jāatvieno no elektrotīkla. Aizliegts atstāt ierīci bez 
uzraudzības, kamēr tā darbojas. 

7. Nedrīkst pieskarties kustībā esošām detaļām. 

8. Ierīci nedrīkst lietot, ja tās elektrības vads vai kontaktdakša ir 
bojāta, pēc ierīces darbības kļūmēm vai ja tā ir nokritusi vai 
jebkādā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā oficiālajā 
servisa centrā tās pārbaudei, remontam vai 
elektriskai/mehāniskai noregulēšanai. 

9. Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā 
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai, lai 
izvairītos no apdraudējuma. 

10. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai netirgo 
ražotājs, var izcelties ugunsgrēks, tikt gūts elektrotrieciens vai 
traumas. 

11. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām. 

12. Ierīces vads nedrīkst nokarāties pār galda vai letes malu. 

13. Vads nedrīkst saskarties ar karstām virsmām, tostarp ar plīti. 

14. Lai samazinātu izšļakstīšanās risku šķidrumu (īpaši karstu 
šķidrumu) sajaukšanas laikā, izmantojiet garu tvertni vai arī 
vienlaikus gatavojiet mazus šķidruma daudzumus. 

15. Lai izvairītos no smagu traumu gūšanas vai blendera 
sabojāšanas, blendēšanas laikā nelieciet traukā rokas vai 



virtuves rīkus. Drīkst izmantot lāpstiņu, bet tikai tad, kad ierīce 
nedarbojas. 

16. Asmeņi ir asi. Īpaša piesardzība jāievēro, rīkojoties ar asajiem 
asmeņiem, iztukšojot trauku, kā arī tīrīšanas laikā. 

17. Rīkojieties piesardzīgi, ja traukā tiek blendēts karsts 
šķidrums, jo tas var izšļakstīties pēkšņas tvaika izdalīšanās 
dēļ. 

18. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgos apstākļos, 
piemēram: 
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darbavietās; 
- lauku mājās; 
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apmešanās 

vietās; 
- viesu namos un līdzīgās iestādēs.   

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU! 
Ierīce paredzēta lietošanai tikai sadzīvē. 

 
 

 

IEGREMDĒJAMĀ BLENDERA DROŠA LIETOŠANA 
ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

Spriegums: 220–240 volti  
Frekvence: 50–60 Hz  
Jauda: 180 vatu 

PIEZĪME: Ja kontaktdakša nav piemērota 
kontaktligzdai, vērsieties pie kvalificēta 
elektriķa. Nekādi nepārveidojiet kontaktdakšu.

.

ELEKTROIERĪČU ATKRITUMU IZMEŠANA

Iepakojuma izmešana 
Iepakojuma materiāls ir 100 % piemērots 
atkārtotai izmantošanai un ir marķēts ar 

pārstrādes zīmi . Tāpēc iepakojuma daļas 
ir jāizmet atbildīgi un pilnīgā saskaņā ar 
vietējiem tiesību aktiem, kas regulē atkritumu 
izmešanu. 
Ierīces izmešana 
- Ierīcei ir marķējums, kas apliecina tās 
atbilstību Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(EEIA). 
- Atbrīvojoties no šīs ierīces atbilstošā veidā, 
jūs palīdzēsit novērst potenciāli negatīvo 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, 

ko varētu radīt šī izstrādājuma atkritumu 
nepareiza izmešana. 

- Simbols uz pašas ierīces vai tās 
pavaddokumentācijā norāda, ka ierīci nedrīkst 
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tā ir 
jānogādā atbilstošā savākšanas centrā 
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. 
Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma 
utilizāciju un pārstrādi, sazinieties ar vietējo 
pašvaldību, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, 
kurā iegādājāties šo ierīci.

  



IEGREMDĒJAMĀ BLENDERA LIETOŠANA 
IEGREMDĒJAMĀ BLENDERA SALIKŠANA 

Pirms „KitchenAid” iegremdējamā blendera 
pirmās lietošanas reizes noslaukiet motora 
korpusu un piederumu adapterus ar tīru, mitru 
drānu, lai notīrītu netīrumus un putekļus. Var 
izmantot saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli, 
bet nedrīkst izmantot abrazīvus līdzekļus. 
PIEZĪME: Motora korpusu un adapterus 
nedrīkst iemērkt ūdenī. 
Noslaukiet ar mīkstu drānu. Visas pārējās 
daļas un piederumi jāmazgā ar rokām vai 
trauku mašīnas augšējā nodalījumā. 
Rūpīgi nosusiniet. 
PIEZĪME: Pirms piederumu uzstādīšanas vai 
noņemšanas obligāti atslēdziet elektrības vadu 
no sienas kontaktrozetes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piederums: 33 cm 
blendēšanas kāts* 

 
 
 
 

Asmeņu aizsargs* 
Viegli nofiksējams uz asmeņu pārsega, lai 
pasargātu asmeņus laikā, kad iegremdējamais 
blenderis netiek izmantots. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atvere 
 
 
 
 
 

PIEZĪME: Asmeņu aizsargs ir jāuzstāda tā, lai 
montāžas fiksatori atrastos starp asmeņu 
pārsega atverēm. 
 
Trauku aizsargs* 
Trauku aizsargs tiek nofiksēts uz jebkura no 
komplektā esošajiem asmeņu pārsegiem; tas 
nodrošina iegremdējamā blendera un jūsu 
trauku aizsardzību. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atvere 

 
 
 
 
 

PIEZĪME: Trauku aizsargs ir jāuzstāda tā, lai 
montāžas fiksatori atrastos starp asmeņu 
pārsega atverēm.

BLENDĒŠANAS KĀTA LIETOŠANA 
 

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

1. PĒC IZVĒLES: Ja izmantojat 33 cm 
blendēšanas kātu (pieejams tikai atseviš-
ķiem modeļiem), ievietojiet blendēšanas 
kātu asmeņu pārsegā un grieziet, lai 
nofiksētu, līdz atskan klikšķis. 

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

 
 
 
 

3. Pieslēdziet elektrības vadu 
iezemētai kontaktrozetei. 

 
 



 

Elektriskās strāvas trieciena risks 
Pieslēdziet iezemētai kontaktrozetei. 
Nenoņemiet iezemēto kontaktdakšu. 

Nelietojiet adapteru. 
Neizmantojiet pagarinātāju. 

Šo norādījumu neievērošanas gadījumā 
var tikt gūtas letālas traumas, izcelties 

ugunsgrēks vai tikt gūts elektrotrieciens. 

 
4. Iestatiet iegremdējamā 

blendera 1. ātrumu. 
Noregulējiet ātrumu, 
griežot ātruma 
regulatoru, kas atrodas 
iegremdējamā blendera 
augšdaļā. 

 
 
 
 
 
5. Ievietojiet 

iegremdējamo blenderi 
maisījumā. 

SVARĪGI: Iegremdējamo 
blenderi drīkst iegremdēt 

maisījumā tikai piederuma garumā. Nedrīkst 
iegremdēt dziļāk par blendēšanas piederuma 
pamatni. Nedrīkst iegremdēt motora korpusu 
ūdenī vai citos šķidrumos. 
 

 

 
6. Piespiediet 

IESLĒGŠANAS 
pogu, lai ieslēgtu 
iegremdējamo 
blenderi. 

 
 
 
 
 
7. Kad esat beiguši 

blendēt, atlaidiet 
ieslēgšanas pogu 
pirms blendera 
izņemšanas no 
maisījuma. 

 
 
 

8. Uzreiz pēc 
lietošanas un pirms 
piederumu 
noņemšanas vai 
mainīšanas 
atslēdziet ierīci no 
elektrības tīkla. 

 

 
PADOMI LIELISKAM REZULTĀTAM 
 

PADOMI PAR BLENDĒŠANU 

Blendēšana: Slīpi ievietojiet 
blenderi ar uzstādītu 
blendēšanas kātu 
blendēšanas traukā ar 
sastāvdaļām. Ar brīvo roku 
nosedziet blendēšanas 
trauka augšdaļu, lai 
nodrošinātu labāku stabilitāti 
un izvairītos no sastāvdaļu 
izšļakstīšanās. Lai izvairītos 
no sastāvdaļu izšļakstīšanas, 
neaizmirstiet izslēgt blenderi 
pirms tā izņemšanas no 
trauka. 
 

Izņemšana: Uz brīdi nolaidiet blenderi līdz 
trauka apakšai, pēc tam turiet blenderi slīpi un 
lēnām velciet virzienā uz augšu, gar trauka 
malu. Velkot 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 kustības: Veiciet 
nelielas apļveida kustības ar 
plaukstu, pavelciet blenderi 
nedaudz uz augšu, pēc tam 
atkal iegremdējiet sastāvdaļās. 
Ļaujiet plaukstas kustībām un 
blendera svaram paveikt darbu. 



PADOMI PAR LIETOŠANU 

• Sagrieziet cietus produktus nelielos
gabaliņos vieglākai blendēšanai vai 
smalcināšanai.

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

• Lai izvairītos no sastāvdaļu izšļakstīšanās,
vispirms ievietojiet iegremdējamo blenderi 
maisījumā un tikai tad piespiediet
ieslēgšanas pogu, kā arī atlaidiet
ieslēgšanas pogu pirms blendera
izņemšanas no maisījuma.

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

• Lai panāktu labākos blendēšanas rezultātus,

turiet blenderi slīpi un tvertnē lēnām virziet 
to uz augšu un uz leju. Nespiediet uz leju 
maisījumu ar blenderi. 

• Lai sastāvdaļas neplūstu pāri trauka malām,
atstājiet brīvu vietu, kur maisījumam
pacelties blendera iegremdēšanas laikā.

• Gādājiet, lai blendera īpaši garais vads
nestieptos pāri karstam sildelementam.

• Kamēr neizmantojat iegremdējamo 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 iegremdējamo blenderi kafijas
pupiņu vai cietu garšvielu, piemēram,
muskatriekstu, smalcināšanai. Šo produktu 
apstrādes laikā iegremdējamā blendera
asmeņi var tikt sabojāti.

• Trauku nedrīkst likt mikroviļņu krāsnī.
.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA 

MOTORA KORPUSA MAZGĀŠANA 

Notīriet iegremdējamo blenderi pirms pirmās 
lietošanas reizes, pēc katras lietošanas un pirms 
nolikšanas glabāšanā. 
1. Pirms tīrīšanas atvienojiet iegremdējamo 

blenderi no elektrotīkla.
2. Noņemiet visus piederumus.
3. Noslaukiet motora korpusu un elektrības

vadu ar siltā ziepjūdenī samitrinātu drānu;
notīriet ar mitru drānu. Noslaukiet ar mīkstu 
drānu. Var izmantot saudzīgu trauku 
mazgāšanas līdzekli, bet nedrīkst izmantot
abrazīvus līdzekļus.

SVARĪGI: Motora korpusu nedrīkst iemērkt 
ūdenī vai citos šķidrumos.

UZGAĻU UN PIEDERUMU MAZGĀŠANA 

1. Mazgājiet blendēšanas kātus1, trauku un 
vāku, asmeņus, asmeņu aizsargu* un trauku 
aizsargu* karstā ziepjūdenī vai trauku mazgājamās
mašīnas augšējā nodalījumā.
2. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



GARANTIJA UN SERVISS 
„KITCHENAID” IEGREMDĒJAMĀ BLENDERA GARANTIJA 
Garantijas ilgums: „KitchenAid” maksās par: „KitchenAid” nemaksās par: 

Eiropā, Tuvajos 
Austrumos un Āfrikā — 
5KHB1231 divu gadu 
pilna garantija no 
iegādes datuma. 

rezerves daļām un 
remontdarbiem, kas ir saistīti 
ar materiālu vai ražošanas 
defektu novēršanu. 
Pakalpojums ir jāsniedz 
„KitchenAid” pilnvarotā 
servisa centrā. 

A. remontdarbiem, ja 
iegremdējamais blenderis ir
lietots citiem mērķiem, nevis
ēdiena gatavošanai mājas
apstākļos;

B. kaitējumu, kas radies
negadījuma, pārveidošanas,
nepareizas lietošanas vai tādas 
uzstādīšanas/izmantošanas dēļ,
kas neatbilst vietējiem 
elektrotehniskajiem 
noteikumiem.

„KITCHENAID” NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠU KAITĒJUMU. 

Klientu apkalpošana 

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/
© 2017. Visas tiesības paturētas. 
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 

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



