


DETAĻAS UN FUNKCIJAS 
DETAĻAS UN PIEDERUMI

Asmeņu atbrīvošanas 
svira 

Asmeņu turētājs 

Piederuma galvenais korpuss 

Produkta turētājs 
Produkta iesms

Kabaču/gurķu adapteris (pelēks) 

Plānais asmens 

Biezais asmens 



 

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEZĒJA DROŠA LIETOŠANA 

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 elektriskās strāvas trieciena, galda mikseri nedrīkst 
iemērkt ūdenī vai citā šķidrumā. 

3. Pēc katras dārzeņu lokšņu griešanas piederuma lietošanas reizes un 
pirms tīrīšanas izslēdziet galda mikseri (un atvienojiet dārzeņu lokšņu 
griešanas piederumu no galda miksera). Pirms izjaukšanas jāpagaida, līdz 
motors pilnībā pārtraucis darboties. 

4. Lai izvairītos no traumām un/vai ierīces sabojāšanas, darbības laikā 
netuviniet rokas, virtuves rīkus un citus priekšmetus dārzeņu lokšņu 
griešanas piederumam, iesmam vai kustīgajām daļām. 

5. Dārzeņus nedrīkst ievietot griešanas piederumā ar rokām. Obligāti 
izmantojiet komplektācijā iekļauto iesmu, produkta turētāju un 
kabaču/gurķu adapteri. 

6. Ja ēdiens iesprūst kādā no asmeņiem vai uz iesma, izslēdziet motoru un 
izjauciet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu, lai izņemtu atlikušo ēdienu. 

7. Nedrīkst pieskarties kustīgām daļām. 

8. Ja tiek lietoti tādi piederumi, kurus nav ieteicis vai netirgo uzņēmums 
„KitchenAid”, var izcelties ugunsgrēks vai lietotājs var gūt elektriskās 
strāvas triecienu vai traumas. 

9. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām. 

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

11. Ja piedziņas mehānisms vai rotējošās daļas ir bojātas, ierīci lietot 
nedrīkst. Nogādājiet ierīci tuvākajā oficiālajā servisa centrā tās pārbaudei, 
remontam vai elektriskai/mehāniskai noregulēšanai. 

12. Galda miksera vads nedrīkst nokarāties pār galda vai letes malu. 

13. Asmeņi ir asi. Uzstādot un noņemot asmeņus, jārīkojas piesardzīgi. 

14. Kamēr galda mikseris nav izslēgts un iesms apstājies, ēdienu nedrīkst 
izņemt. 

15. Lai izvairītos no zobratu bloka sabojāšanas, dārzeņu lokšņu griešanas 
piederuma galveno korpusu nedrīkst iemērkt ūdenī vai citā šķidrumā. 
 

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU 
Ierīce paredzēta lietošanai tikai sadzīves apstākļos.



DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS 

PIEDERUMA LIETOŠANA 

 

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA 
LIETOŠANA 

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA ASMEŅU TABULA 
Izvēlieties asmeni pēc saviem ieskatiem. Abi asmeņi ir vienlīdz labi piemēroti dažādu ēdienu, piemēram, 
ceptu uzkodu, ietītu ēdienu, suši, gatavošanai. Izmēģiniet abus asmeņus, lai atrastu vēlamo biezumu. 

ATTĒLS IZMANTOJIET ŠĪS 
DAĻAS 

AR ŠĪM DAĻĀM IETEICAMIE 
PRODUKTI 

ĀTRUMS 

= 
PLĀNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIEZS 

Plānais asmens* 
 

 
 
 
Biezais asmens** 

 

Piederuma galvenais korpuss, 
produkta turētājs, produkta 

iesms un kabaču/gurķu 
adapteris** 

   

KABAČI 
KARTUPEĻI ĀBOLI 

SALDIE KARTUPEĻI 
GURĶI 

Ātrums 
2 

*Loksnes aptuvenais biezums būs 1,3 mm. 
**Loksnes aptuvenais biezums būs 1,8 mm.  
***Kabaču/gurķu adapteris jālieto tikai ar mīkstiem produktiem. 

AUGĻU UN DĀRZEŅU SAGATAVOŠANAS TABULA 
PIEZĪME: Optimālais produktu diametrs ir 3,8–8,9 cm. 

PRODUKT
S 

VEIDS 
IETEICAMAIS 

SAGATAVOŠANA IESMS 
IZMANTOT 
ADAPTERI 

Kabacis Stingrs un biezs 
Nogriezt galus 
(maks. garums 11,4 cm) 

Iebīdīt līdz galam Jā 

Gurķis Stingrs un biezs 
Nogriezt galus 
(maks. garums 11,4 cm) 

Iebīdīt līdz galam Jā 

Ābols Stingrs un biezs Atstāt galus 
Iebīdīt līdz 
pirmajai atzīmei 

Nē 

Kartupelis Apaļš un simetrisks 
Nogriezt galus, lai būtu kantains (maks. 
garums 14 cm) 

Iebīdīt līdz 
pirmajai atzīmei 

Nē 

Saldais 
kartupelis 

Apaļš un simetrisks 
Nogriezt galus, lai būtu kantains (maks. 
garums 14 cm) 

Iebīdīt līdz 
pirmajai atzīmei 

Nē 

 
PIEZĪME: Cieti vai stingri produkti, piemēram, jamss vai ēdamās maniokas sakne, pirms apstrādes ir 
jānomizo. 
 

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA UZSTĀDĪŠANA UZ GALDA 
MIKSERA 

 
 
 
 

 1. Izslēdziet galda mikseri un atvienojiet to no elektrotīkla. 
 

 



 

 

2. Galda mikseriem ar atveramu rumbas vāku: Paceliet uz augšu, lai atvērtu. 

Galda mikseriem ar noņemamu rumbas vāku: Pagrieziet piederumu slēdzi pretēji pulksteņrādītāja 
kustības virzienam, lai noņemtu rumbas vāku. 

 

3. Ievietojiet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu 

rumbā, ievietojot piedziņas vārpstu kantainajā 
rumbā. 
Pēc vajadzības pagrieziet dārzeņu lokšņu 
griešanas piederumu atpakaļ un uz priekšu. 
Atrodoties pareizā pozīcijā, vārpstas apvalka 
tapiņa pilnībā iebīdīsies rumbas apmales gropē. 

 
 

4. Pievelciet piederumu slēdzi, līdz dārzeņu lokšņu 

griešanas piederums ir cieši piestiprināts pie 
galda miksera. 

  



 

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA 

LIETOŠANA 

SAGATAVOŠANĀS GURĶU/KABAČU APSTRĀDEI 
 
PIEZĪME: Pirms apstrādes skatiet Augļu un dārzeņu sagatavošanas tabulu. 

 

1. Grieziet sviru pulksteņrādītāja kustības 

virzienā līdz bloķēšanas pozīcijai. 

 

2. Sagrieziet gurķi vai kabaci garumā, kas 

nepārsniedz 11,4 cm. 
 

PADOMS: Pirmā atzīme uz produkta iesma 
atrodas 11,4 cm attālumā no iesma apaļās 
pamatnes. 
 
 

 

3. Ievietojiet produkta turētāju vienā galā, pēc 

tam ievietojiet kabaču/gurķu adapteri otrā 
galā; vadoties pēc atzīmēm, izlīdziniet 
turētāju un adapteri. Pārliecinieties, ka 
produkta turētājs un adapteris atrodas 

centrā.  
 

 

4. Uzstādiet produktu un produkta turētāju uz 

galvenā korpusa un pagrieziet 
pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai 
nofiksētu. 

 
 

5. Ievietojiet produkta iesmu turētājā uz 

piederuma, gādājot, lai tas pilnībā caurdurtu 
dārzeni. Pārliecinieties, ka starp iesma 
slēdzi un iesma turētāju uz galvenā korpusa 
nav spraugas. 

 

6. Kad tas ir izdarīts, izpildiet 1. darbību, kas 

norādīta punktā „Augļu un dārzeņu apstrāde”. 
 

 

  



 

SAGATAVOŠANĀS DĀRZEŅU/AUGĻU APSTRĀDEI 

 
1. Grieziet sviru pulksteņrādītāja kustības 

virzienā līdz bloķēšanas pozīcijai. 

 

2. Sagrieziet produktu tā, lai tas ietilptu 

piederuma galvenajā korpusā. 
Produkta maksimālais diametrs ir aptuveni 
8,9 cm, bet garums — 14 cm. 

 

 

3. Iebīdiet produkta turētāju līdz galam 

produkta centrā.

 

 

4. Uzstādiet produktu un produkta turētāju uz 

galvenā korpusa un pagrieziet 
pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai 
nofiksētu. 

 

5. Ievietojiet produkta iesmu turētājā uz 

piederuma galvenā korpusa, gādājot, lai 
iesms atrastos produkta centrā. 

 
PIEZĪME: Produktu iesms ne vienmēr ir 
jāiebīda pilnībā. Cietos produktos iebīdiet to 
aptuveni 5 cm dziļumā vai līdz pirmajai atzīmei 
uz produkta iesma. 



 

AUGĻU UN DĀRZEŅU 
APSTRĀDE 

PIEZĪME: Strādājot ar dārzeņu lokšņu 
griešanas piederumu, nedrīkst vilkt 
kaklasaites, šalles, vaļīgu apģērbu, garas 
kaklarotas vai jebko citu, kas var ieķerties 
piederumā; savāciet garus matus ar sprādzi. 

 

1. Asmeņu turētājā ievietojiet vēlamo asmeni 

45 grādu leņķī, lai varētu pareizi noregulēt 
attiecībā pret piederuma galveno korpusu. 
Ļaujiet asmenim nosegt produkta atlikušo 
daļu.  

 
 

2. Ieslēdziet galda mikseri 2. ātrumā. 

Ieteicams vispirms ieslēgt galda mikseri 
un tikai pēc tam ar asmeni pieskarties 
produktam. 

 
 

3. Pabīdiet galda miksera virzienā un paceliet 

asmens atbrīvošanas sviru, lai atbloķētu 
asmens turētāju, un lēnām grieziet to, līdz 
tas saskaras ar produktu; tikai tad atlaidiet. 

 
PIEZĪME: Griešanas piederums var sagriezt 

dārzeni vienā nepārtrauktā loksnē vai vairākās 
loksnēs. Tas ir normāli. 

 

4. Kad produkta apstrāde beidzas, izslēdziet 

galda mikseri. 

 

5. Grieziet sviru pulksteņrādītāja kustības 

virzienā līdz bloķēšanas pozīcijai 
 

 

 

6. Noņemiet asmeni.  

 

7. Noņemiet produkta iesmu, pēc tam 

noņemiet produktu un adapteri (pēc 
vajadzības). Lai izvairītos no bojājumiem, 
produkta noņemšanas laikā negrieziet 
iesmu. Ja produktu ir grūti noņemt no 
turētāja vai iesma, pārgrieziet produktu 
gareniski, lai atvieglotu noņemšanu. 



.KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEZĒJA UN PIEDERUMU TĪRĪŠANA 

SVARĪGI: Lai izvairītos no apdares bojājumiem, nekādā gadījumā nemazgājiet un neiemērciet dārzeņu 
lokšņu griešanas piederuma galveno korpusu ūdenī, kā arī nelieciet to trauku mazgājamajā mašīnā. 
Noņemamos asmeņus un piederumus drīkst mazgāt trauku 
mazgājamajā mašīnā. 

1 Kad esat beiguši izmantot dārzeņu lokšņu griešanas
piederumu, noņemiet visus asmeņus un piederumus. 
Asmeņus un piederumus drīkst mazgāt tikai trauku 
mazgājamās mašīnas augšējā plauktā. 

2. Dārzeņu lokšņu griešanas piederuma galveno korpusu 

drīkst tīrīt tikai ar rokām. Notīriet ar mīkstu, mitru drānu.
Obligāti noskalojiet iesma turētāju, kas atrodas galvenajā 
korpusā. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu, sausu drānu.
Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Neiegremdējiet
ūdenī.

PIEZĪME: Lai atvieglotu tīrīšanu, noskalojiet asmeņus un citus piederumus uzreiz pēc katras lietošanas 
reizes. Ja ēdiens iesprūst asmeņos, izņemiet to ar nazi.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA 
Ja jūsu galda mikseris dārzeņu lokšņu griešanas piederuma izmantošanas laikā nedarbojas 
pareizi vai vispār nedarbojas, pārbaudiet turpmāk norādīto: 

- Vai ievērojāt sagatavošanas norādījumus, kas sniegti Dārzeņu lokšņu griešanas piederuma asmeņu 
tabulā?

- Vai izvēlējāties apstrādājamajam produktam atbilstošu asmeni?

- Vai galda mikseris ir pievienots elektrotīklam? Lai atrastu iespējamos risinājumus, skatiet galda 
miksera lietošanas instrukciju.

- Vai galda miksera elektrības ķēdes drošinātājs ir darba kārtībā? Lai atrastu iespējamos risinājumus,
skatiet galda miksera lietošanas instrukciju.
Neatgrieziet dārzeņu lokšņu griešanas piederumu vai galda mikseri pārdevējam, jo tas nesniedz 
remonta pakalpojumus.

GARANTIJA UN SERVISS 
„KITCHENAID” DĀRZEŅU LOKŠŅU GRIEŠANAS PIEDERUMA GARANTIJA 
Garantijas ilgums: „KitchenAid” maksās par: „KitchenAid” nemaksās par: 

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

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

A. remontdarbiem, ja dārzeņu lokšņu griešanas
piederums ir ticis lietots citiem mērķiem, nevis
ēdienu 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 

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: 

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

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/

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



