
Sērija 5K45
Sērija 5KSM45-5KSM200

W11294480A_03_LV.indd   1 12/21/2018   6:45:26 PM



W11294480A_03_LV.indd   2 12/21/2018   6:45:26 PM



LA
TV

IE
ŠU

   |  3

SATURS

DETAĻAS UN FUNKCIJAS �������������������������������������������������������������������������������������������3
Detaļas un piederumi �������������������������������������������������������������������������������������������3

STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA ��������������������������������������������������������������������������������������4
Svarīgi aizsargpasākumi ���������������������������������������������������������������������������������������4
Elektriskās prasības ����������������������������������������������������������������������������������������������7
Elektroiekārtu atkritumu likvidēšana ������������������������������������������������������������������7

STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA����������������������������������������������������������������������������������8
Ātruma vadības norādījumi ���������������������������������������������������������������������������������8
Norādes par piederumiem ����������������������������������������������������������������������������������9
Trauka pievienošana/noņemšana �����������������������������������������������������������������������9
Motora galvas pacelšana/nolaišana ���������������������������������������������������������������� 10
Plakanās putojamas lāpstiņas, lāpstiņas ar elastīgo apmali*,  
stiepļu putojamās slotiņas vai mīklas āķa pievienošana/noņemšana ��������� 10
Kulšanas piederuma un trauka atstarpe ��������������������������������������������������������� 12
Trauka aizsargapmales uzlikšana/noņemšana*���������������������������������������������� 12
Aizsargapmales izmantošana* ������������������������������������������������������������������������� 13
Ātruma vadības izmantošana ��������������������������������������������������������������������������� 14
Papildu izvēles piederumi��������������������������������������������������������������������������������� 14

PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI �������������������������������������������������� 16
Olu baltumi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Putukrējums �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Ieteikumi kulšanai ���������������������������������������������������������������������������������������������� 17

APKOPE UN TĪRĪŠANA ��������������������������������������������������������������������������������������������� 18

PROBLĒMU NOVĒRŠANA ��������������������������������������������������������������������������������������� 19

GARANTIJA UN APKOPE ����������������������������������������������������������������������������������������� 20

*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�

W11294480A_03_LV.indd   3 12/21/2018   6:45:26 PM



4  |  DETAĻAS UN FUNKCIJAS

DETAĻAS UN FUNKCIJAS
DETAĻAS UN PIEDERUMI

Motora galva

Piederuma mezgls

Ātruma 
vadības 

svira  

Kulšanas 
piederuma 
augstuma 

regulēšanas 
skrūve 

(nav parādīta)

Piederuma poga

Motora 
galvas 

fiksācijas 
svira (nav 
parādīta)

Kulšanas 
piederuma 

vārpsta

Trauks**

Trauka stiprinājuma 
pamatne 

*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums� 
**Trauka dizains un materiāls ir atkarīgs no statīva miksera modeļa�

Trauka aizsargapmale*

Stiepļu putojamā slotiņa

3 l nerūsējošā tērauda trauks*

Mīklas āķis

Plakanā putojamā lāpstiņa Lāpstiņa ar elastīgu apmali*
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STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

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

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

2. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām, tostarp 
bērniem, ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām 
spējām vai bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs 
personas netiek uzraudzītas vai tām netiek sniegtas 
norādes par ierīces lietošanu drošā veidā, turklāt tām 
ir jāizprot ar lietošanu saistītā bīstamība. 

3. Tikai Eiropā: 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.

4. Tikai Eiropā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci 
un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
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5. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas 
ar ierīci.

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

7. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektrošoku, neievietojiet 
ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

8. Nekad neatstājiet ierīci neuzraudzītu tās darbības laikā.
9. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes, kad ierīci 

nelietojat, kā arī pirms daļu uzlikšanas, noņemšanas 
un pirms tīrīšanas.

10. 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.

11. Neizmantojiet ierīces ar bojātiem vadiem vai spraudņiem 
vai arī pēc tam, ja ierīce sāk darboties nepareizi vai ir kaut 
kādā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā 
apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai korekcijai.

12. Neļaujiet vadam karāties pār galda vai virtuves darbvirsmas 
malu.

13. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepārdod KitchenAid, 
varat izraisīt ugunsgrēku vai traumas vai gūt elektriskās 
strāvas triecienu.

14. Neizmantojiet statīva mikseri ārpus telpām.
15. Pirms mazgāšanas noņemiet no statīva miksera plakano 

lāpstiņu, stiepļu putojamo slotiņu vai mīklas āķi.
16. Lai novērstu produkta bojājumu, neizmantojiet statīva 

mikseri vietās, kurās ir liels karstums, piemēram, 
cepeškrāsns vai mikroviļņu krāsns tuvumā vai uz 
plīts virsmas.

17. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu 
tīrīšanu skatiet sadaļā “Apkope un tīrīšana”.

STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA
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STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS NORĀ-
DĪJUMUS

18. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās 
vietās, piemēram:
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē;
- lauku saimniecībās;
- klientiem viesnīcās moteļos un citā dzīvojamā vidē;
- pansijas tipa vidēs.
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ELEKTRISKĀS PRASĪBAS

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA

Iepakojuma materiālu likvidēšana 
Iepakojuma materiāls ir pilnībā 
pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar 
pārstrādes simbolu � Dažādās 
iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi 
un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu 
noteikumus par atkritumu izmešanu� 

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, 
bet tā jānogādā atbilstošā savākšanas 
centrā elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārstrādei� 

Lai iegūtu sīku informāciju par 
šī produkta apstrādi, atkopšanu 
un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar 
pašvaldību, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu vai 
veikalu, kurā iegādājāties produktu�

STATĪVA MIKSERA DROŠĪBA

BRĪDINĀJUMS
Jauda:  
300 W maks� sērijas 5KSM125- 
5KSM200 ierīcei 
275 W maks� sērijas 5K45, 5KSM45-
5KSM100 ierīcei

Spriegums: 220–240 V 

Herci: 50–60 Hz

PIEZĪME. Ja spraudnis nav piemērots 
rozetei, sazinieties ar kvalificētu elektriķi� 
Nekādā veidā nepārveidojiet spraudni� 
Neizmantojiet adapteru�

Neizmantojiet pagarinātāju� Ja strāvas 
padeves vads ir pārāk īss, lūdziet, 
lai kvalificēts elektriķis vai tehniķis 
ierīces tuvumā uzstāda jaunu rozeti�
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PIEZĪME. Ātruma vadības sviru var iestatīt starp ātrumiem, kas ir norādīti iepriekš 
tabulā, lai iegūtu ātrumu 3, 5, 7 un 9, ja ir vajadzīga precīzāka regulēšana� 
Nepārsniedziet ātrumu 2, kad gatavojat rauga mīklu, jo tādējādi varat izraisīt 
statīva miksera bojājumu�

ĀTRUMA VADĪBAS NORĀDĪJUMI

ĀTRUMS DARBĪBA PIEDERUMS APRAKSTS
1 APMAISĪŠANA

 

Lēnai apmaisīšanai, sastāvdaļu sajaukšanai, 
mīcīšanai un visu maisīšanas procedūru 
sākšanai� Izmantojiet, lai pievienotu 
mīklai miltus un sausas sastāvdaļas un 
pievienotu šķidrumu sausām sastāvdaļām� 
Neizmantojiet ātrumu 1, lai maisītu vai 
mīcītu rauga mīklu�

2 LĒNA 
SAMAISĪŠANA

 

Lēnai samaisīšanai, mīcīšanai un nedaudz 
ātrākai maisīšanai� Izmantojiet, lai maisītu 
un mīcītu rauga mīklu, smagas pankūku 
un citas mīklas un konfektes, sāktu mīcīt 
kartupeļus vai citus dārzeņus, iekapātu 
taukvielas miltos un maisītu plānu vai 
šķidru mīklu� 

4 MAISĪŠANA, 
KULŠANA

 

Pusbiezas mīklas, piemēram cepumiem, 
gatavošanai� Izmantojiet cukura un 
taukvielu maisīšanai, kā arī lai pievienotu 
cukuru olu baltumiem, gatavojot bezē 
cepumus� Vidējs ātrums kūku maisījumiem� 

6 KULŠANA, 
PUTOŠANA

 

Vidēji ātrai kulšanai (putošanai)� 
Izmantojiet, lai pabeigtu kūku, virtuļu vai 
citas mīklas maisīšanu� Liels ātrums kūku 
maisījumiem�  

8 ĀTRA KULŠANA, 
PUTOŠANA

Putukrējuma, olu baltumu un vārīta 
glazējuma kulšanai�

10 ĀTRA PUTOŠANA Neliela daudzuma putukrējuma, 
olu baltumu putošanai vai kartupeļu 
biezeņa nobeiguma kulšanai�
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TRAUKA PIEVIENOŠANA/NOŅEMŠANA

1
Lai pievienotu trauku Pagrieziet 
ātruma vadību iestatījumā “0”� 
Atvienojiet statīva mikseri no 
elektrobarošanas�

2
Turiet fiksācijas sviru atbloķētā 
pozīcijā un lieciet motora galvu 
atpakaļ�

3
Novietojiet trauku uz trauka 
stiprinājuma pamatnes� 
Nedaudz pagrieziet trauku 
pulksteņrādītāju kustības virzienā�

4
Lai noņemtu bļodu Atkārtojiet 1� un 
2� darbību� Nedaudz pagrieziet 
trauku pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam�

NORĀDES PAR PIEDERUMIEM

PIEDERUMS LIETOJUMS
Plakanā putojamā 
lāpstiņa un lāpstiņa 
ar elastīgu apmali* 
normāliem vai smagiem 
maisījumiem:

  

kūkas, krēmveida glazūras, 
konfektes, cepumi, mīkla, biskvīti, 
“viltotais zaķis” un kartupeļu biezenis

Stiepļu putojamā slotiņa 
maisījumiem, kuri ir 
jāpapildina ar gaisu:

olas, olu baltumi, smags krēms, 
vārītas glazūras, biskvītkūkas, 
majonēze, dažas konfektes

Mīklas āķis rauga mīklas 
maisīšanai un mīcīšanai:

maize, pīrāgi, picas, smalkmaizītes

*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�

STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA
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*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�

1

Lai paceltu motora galvu 
Bīdiet fiksācijas sviru atbloķētā 
pozīcijā un paceliet galvu� 
Kad galva būs pacelta, svira 
automātiski atgriezīsies fiksētā 
pozīcijā, lai saglabātu galvu paceltu�

2

Lai noliektu motora galvu uz leju 
Bīdiet fiksācijas sviru, lai atbloķētu, 
un viegli uzmanīgi galvu uz leju� 
Kad galva būs noliekta, fiksācijas 
svira automātiski atgriezīsies atpakaļ 
fiksētā pozīcijā� Pirms maisīšanas 
pārbaudiet fiksāciju, mēģinot 
pacelt motora galvu�

MOTORA GALVAS PACELŠANA/NOLAIŠANA

PIEZĪME. Izmantojot statīva mikseri, motora galvai vienmēr ir jābūt fiksētā pozīcijā�

PLAKANĀS PUTOJAMAS LĀPSTIŅAS, LĀPSTIŅAS AR ELASTĪGO 
APMALI*, STIEPĻU PUTOJAMĀS SLOTIŅAS VAI MĪKLAS ĀĶA 
PIEVIENOŠANA/NOŅEMŠANA

Traumas risks

Lai varētu pieskarties uzga�iem, 
atslēdziet mikseri no strāvas.

Pretējā gadījumā ir iespējami kaulu 
lūzumi, sagriešanās vai zilumi.

BRĪDINĀJUMS!

1
Lai pievienotu piederumu Pagrieziet 
ātruma vadību iestatījumā “0”� 
Atvienojiet statīva mikseri no 
elektrobarošanas�
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STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

4

Lai noņemtu piederumu 
Atkārtojiet 1� un 2� darbību� 
Spiediet piederumu uz augšu, 
cik tālu iespējams, un pagrieziet pa 
kreisi� Pēc tam novelciet piederumu 
no kulšanas piederuma vārpstas�

2
Turiet fiksācijas sviru atbloķētā 
pozīcijā un lieciet motora galvu 
atpakaļ�

3

Bīdiet piederumu uz kulšanas 
piederuma vārpstas un spiediet 
uz augšu, cik tālu iespējams� 
Pēc tam pagrieziet piederumu 
pa labi, lai pieāķētu piederumu 
pār tapu uz vārpstas�
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TRAUKA AIZSARGAPMALES UZLIKŠANA/NOŅEMŠANA*

1

Lai uzliktu trauka aizsargapmali 
Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā 
“0”� Atvienojiet statīva mikseri no 
elektrobarošanas� Pievienojiet 
vajadzīgo piederumu� Skatiet sadaļu 
“Plakanās putojamas lāpstiņas, 
lāpstiņas ar elastīgo apmali, stiepļu 
putojamās slotiņas vai mīklas āķa 
pievienošana/noņemšana”�

2

No statīva miksera priekšpuses 
bīdiet aizsargapmali pār trauku, 
līdz aizsargapmale ir centrēta� 
Aizsargapmales apakšējai malai 
ir jāiegulst traukā�

*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�

KULŠANAS PIEDERUMA UN TRAUKA ATSTARPE

1
Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā 
“0”� Atvienojiet statīva mikseri no 
elektrobarošanas�

2

Paceliet motora galvu� Pagrieziet skrūvi 
nedaudz pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam (pa kreisi), lai 
paceltu plakano putojamo lāpstiņu, 
vai pulksteņrādītāju kustības virzienā 
(pa labi), lai nolaistu to uz leju� 
Veiciet plakanās putojamās lāpstiņas 
regulēšanu, lai tā nepieskaras trauka 
virsmai� Ja skrūvi noregulēsit pār 
mēru, trauka fiksācijas svira var 
nenofiksēties vietā�

Statīva mikseris rūpnīcā ir noregulēts tā, lai plakanā putojama lāpstiņa ir nedaudz virs 
trauka apakšdaļas� Ja kāda iemesla dēļ plakanā putojamā lāpstiņa skar trauka apakšdaļu 
vai ir pārāk tālu no trauka, atstatumu viegli varat regulēt�

PIEZĪME. Ja plakanā putojamā lāpstiņa ir pareizi noregulēta, tā neskar ne trauka 
apakšdaļu, ne sānu malas� Ja plakanā putojamā lāpstiņa vai stiepļu putojamā slotiņa ir 
pārāk tuvu un skar trauka apakšdaļu, lāpstiņas pārklājums vai putojamā slotiņa var nodilt�
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3
Lai noņemtu trauka aizsargapmali  
Pagrieziet ātruma vadību iestatījumā 
“0”� Atvienojiet statīva mikseri no 
elektrobarošanas�

4
Paceliet aizsargapmales priekšējo 
daļu virs trauka malas un velciet 
uz priekšu� Noņemiet piederumu 
un bļodu�

AIZSARGAPMALES IZMANTOŠANA*

1

Lai iegūtu labāku rezultātu, 
pagrieziet aizsargapmali tā, lai 
motora galva sedz U veida spraugu 
aizsargapvalkā� Iepildīšanas tekne 
būs pa labi no piederuma mezgla, 
ja stāvat ar seju pret statīva mikseri�

2 Iepildiet sastāvdaļas traukā, 
izmantojot iepildīšanas tekni�

Izmantojiet trauka aizsargapmali, lai novērstu sastāvdaļu izšļakstīšanos no trauka maisot, 
kā arī lai viegli iepildītu traukā sastāvdaļas maisīšanas laikā�

*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�
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STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

PAPILDU IZVĒLES PIEDERUMI

KitchenAid piedāvā plašu papildu piederumu klāstu, piemēram, malšanas vai makaronu 
gatavošanas piederumus� Tos var pievienot statīva miksera piederumu mezgla ligzdā, 
kā norādīts tālāk� 

1
Lai pievienotu Pagrieziet ātruma 
vadību iestatījumā “0”� Atvienojiet 
statīva mikseri no elektrobarošanas�

2
Atlaidiet vaļīgāk piederuma pogu, 
pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam� Noņemiet 
piederuma mezgla vāciņu�

ĀTRUMA VADĪBAS IZMANTOŠANA

1

Iespraudiet statīva miksera vadu 
piemērotā elektrobarošanas 
kontaktligzdā� Lai sāktu darbību, 
vienmēr iestatiet ātruma vadības 
sviru zemākajā ātrumā, pēc tam 
pakāpeniski palieliniet ātrumu, lai 
novērstu sastāvdaļu izšļakstīšanos� 
Skatiet informāciju sadaļā “Ātruma 
vadības norādījumi”�

2

Nepieļaujiet trauka skrāpēšanu, kad 
statīva mikseris darbojas� Trauks un 
kulšanas piederums ir paredzēti 
pilnīgai samaisīšanai bez biežas 
skrāpēšanas� Reizi vai divas reizes 
trauka skrāpēšana maisīšanas laikā 
ir pieļaujama�

PIEZĪME. Statīva mikseris lietošanas laikā var sakarst� Ilgstoši maisot ar lielu slodzi, 
ierīces virsma var sakarst� Tas ir normāli�
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STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

3

Ievietojiet piederuma vārpstas 
korpusu piederuma mezglā, 
pārliecinoties, vai piederuma 
piedziņas vārpsta iegulst 
kvadrātveida mezgla ligzdā� 
Iespējams, piederums ir jāpagriež uz 
priekšu un atpakaļ� Kad piederums 
ir pareizā pozīcijā, piederuma tapu 
varat ievietot mezgla loka ierobā�

4
Pievelciet piederuma pogu, 
pagriežot pulksteņrādītāju kustības 
virzienā, līdz piederums ir pilnībā 
nostiprināts statīva mikserī�

5 Pievienojiet miksera vadu piemērotai 
elektrobarošanas kontaktligzdai� 6

Lai noņemtu Pagrieziet ātruma 
vadību iestatījumā “0”� Atvienojiet 
statīva mikseri no elektrobarošanas�
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OLU BALTUMI

PUTUKRĒJUMS

Ievietojiet olu baltumus, kas ir istabas temperatūrā, tīrā, sausā traukā� Pievienojiet trauku 
un stiepļu putojamo slotiņu� Lai novērstu šļakstīšanos, pakāpeniski pārslēdziet ātrumu, 
līdz sasniedzat vajadzīgo, un kuliet līdz vēlamajai pakāpei� 

DAUDZUMS   ĀTRUMS

1 olas baltums  PAKĀPENISKI līdz 10

2 olu baltumi vai vairāk PAKĀPENISKI līdz 8

Putošanas pakāpes
Izmantojot KitchenAid statīva mikseri, olu baltumus varat ātri sakult� Izvairieties no 
pārmērīgas sakulšanas�

Ielejiet aukstu saldo krējumu atdzesētā traukā� Pievienojiet trauku un stiepļu putojamo 
slotiņu� Lai novērstu šļakstīšanos, pakāpeniski pārslēdziet ātrumu, līdz sasniedzat 
vajadzīgo, un kuliet līdz vēlamajai pakāpei� 

TILPUMS    ĀTRUMS

mazāk par 200 ml (3/4 krūzes) PAKĀPENISKI līdz 10

vairāk par 200 ml (3/4 krūzes) PAKĀPENISKI līdz 8

Putošanas pakāpes
Putošanas laikā uzmanīgi sekojiet putukrējuma kulšanas procesam� Tā kā KitchenAid 
statīva mikseris puto ļoti ātri, starp putošanas pakāpēm ir tikai dažas sekundes�

PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

STATĪVA MIKSERA LIETOŠANA

7

Atlaidiet vaļīgāk piederuma pogu, 
pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam� Kamēr velkat 
piederumu laukā, nedaudz 
pagrieziet to atpakaļ un uz priekšu�

8
Uzlieciet atpakaļ piederuma mezgla 
vāciņu� Pievelciet piederuma pogu, 
pagriežot to pulksteņrādītāju 
kustības virzienā�

PIEZĪME. Katra piederuma ieteicamo darbības ātruma iestatījumu un darbības laiku 
skatiet sadaļā “Lietošanas un apkopes norādījumi”�
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PADOMI LIELISKU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI
IETEIKUMI KULŠANAI

Kulšanas laiks
KitchenAid statīva mikseris sakuļ 
produktus ātrāk un viendabīgāk nekā 
lielākā daļa citu elektrisko mikseru� 
Tādēļ lielākajā daļā recepšu kulšanas/
putošanas laiks ir jākoriģē, lai nepieļautu 
pārmērīgu sakulšanu� 

Lai vieglāk noteiktu ideālo kulšanas laiku, 
vērojiet produktu vai mīklu un maisiet 
vienīgi tik ilgi, līdz sasniegts receptē 
aprakstītais vēlamais izskats, piemēram, 
produkts ir kļuvis “viendabīgs un 
krēmveida”� Lai izraudzītos piemērotāko 
kulšanas ātrumu, skatiet norādes sadaļā 
“Ātruma vadības norādījumi”�

Sastāvdaļu pievienošana
Standarta procedūra, kas jāievēro, maisot 
lielāko daļu mīklu (īpaši kūku un cepumu 
mīklu), ir šāda pievienošanas secība:

1/3 sausu sastāvdaļu 
1/2 šķidru sastāvdaļu 
1/3 sausu sastāvdaļu 
1/2 šķidru sastāvdaļu 
1/3 sausu sastāvdaļu

Izmantojiet ātrumu 1, līdz sastāvdaļas ir 
samaisītas� Pēc tam pakāpeniski palieliniet 
ātrumu līdz vajadzīgajam�

Sastāvdaļas vienmēr pievienojiet iespējami 
tuvu trauka malai, nevis tieši maisītās mīklas 
vidū� Izmantojiet trauka aizsargapmali*, lai 
atvieglotu sastāvdaļu pievienošanu�

PIEZĪME. Ja sastāvdaļas trauka pašā 
apakšā nav viendabīgi samaisītas, 
tas nozīmē, ka kulšanas piederums 
nav ievietots pietiekami dziļi traukā� 
Skatiet sadaļu “Kulšanas piederuma 
un trauka atstarpe”�

Kūku maisījumi
Kad gatavojat veikalā piedāvātos kūku 
maisījumus iepakojumā, izmantojiet 
ātrumu 4 vidējam ātrumam un 
ātrumu 6 — lielam ātruma� Lai iegūtu 
labākos rezultātus, maisiet tik ilgi, kā 
norādīts uz iepakojuma�

Riekstu, rozīņu un sukāžu pievienošana
Cietās sastāvdaļas ir jāpievieno dažās 
pēdējās sekundēs, kad maisāt ātrumā 1� 
Mīklai ir jābūt pietiekami biezai, lai 
cepšanas laikā nepieļautu augļu vai riekstu 
nogrimšanu pannas apakšā� Lipīgi augļi ir 
jāapkaisa ar miltiem, lai tos viendabīgāk 
iemaisītu mīklā�

Šķidri maisījumi
Maisījumi, kas satur lielu daudzumu šķidru 
sastāvdaļu, ir jāmaisa zemākā ātrumā, 
lai novērstu izšļakstīšanos� Palieliniet 
ātrumu vienīgi pēc tam, kad maisījums 
ir sabiezējis�

Rauga mīklas mīcīšana
Lai maisītu un mīcītu rauga mīklu, vienmēr 
izmantojiet mīklas āķi� Lai maisītu vai 
mīcītu rauga mīklu, izmantojiet ātrumu 2� 
Izmantojot jebkuru citu ātrumu, pastāv 
augsta varbūtība bojāt ierīci�

Kad gatavojat mīklu 4,3 l traukā, 
neizmantojiet tādas receptes, kurās 
iekļauts vairāk nekā 900 g (7 krūzes) 
universālo miltu vai 800 g (6 krūzes) 
rupja maluma kviešu miltu�

Kad gatavojat mīklu 4,8 l traukā, 
neizmantojiet tādas receptes, kurās 
iekļauts vairāk nekā 1 kg (8 krūzes) 
universālo miltu vai 800 g (6 krūzes) 
rupja maluma kviešu miltu�

*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�
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2

Trauku, aizsargapmali*, nerūsējošā 
tērauda stiepļu putojamo slotiņu, 
nerūsējošā tērauda plakano 
putojamo lāpstiņu, nerūsējošā 
tērauda mīklas āķi*, balto plakano 
putojamo lāpstiņu*, lāpstiņu ar 
elastīgo apmali* un balto mīklas 
āķi* var mazgāt trauku mazgājamā 
mašīnā� Vai arī rūpīgi nomazgājiet 
piederumus karstā ziepju ūdenī un 
pilnībā noskalojiet pirms žāvēšanas� 
Neatstājiet kulšanas piederumus uz 
vārpstas�

3

SVARĪGI! Standarta stiepļu 
putojamā slotiņa nav piemērota 
mazgāšanai trauku mazgājamā 
mašīnā� Nomazgājiet to rūpīgi karstā 
ziepju ūdenī un pilnībā noskalojiet 
pirms žāvēšanas� Neatstājiet stiepļu 
putojamo slotiņu uz vārpstas�

PIEZĪME. Nerūsējošā tērauda piederumu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā�
 
*Tikai noteiktu modeļu komplektā� Pieejams arī kā papildu izvēles piederums�

APKOPE UN TĪRĪŠANA

1

Pirms tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, 
ka statīva mikseris ir atvienots no 
elektrobarošanas� Noslaukiet statīva 
mikseri ar mīkstu, mitru drānu� 
Neizmantojiet mājsaimniecības/
komerciāli izmantojamus tīrīšanas 
līdzekļus� Regulāri noslaukiet kulšanas 
piederuma vārpstu, lai notīrītu 
jebkurus, iespējams, uzkrājušos 
atlikumus� Neiegremdējiet to ūdenī�

BRĪDINĀJUMS
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS
Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas 
centru, rūpīgi izlasiet tālāk sniegtās norādes� 

1. Statīva mikseris lietošanas laikā var 
sakarst� Ja ierīce ilgstoši darbosies 
lielā slodzē, iespējams, nevarēsit ērti 
pieskarties pie ierīces virsmas�  
Tas ir normāli�

2. Statīva mikseris var izdalīt sīvu 
smaku — īpaši, kad tas ir jauns� 
Tas elektromotoriem ir raksturīgi�

3. Ja plakanā putojamā lāpstiņa sitas pret 
trauku, apturiet statīva miksera darbību� 
Skatiet sadaļu “Kulšanas piederuma un 
trauka atstarpe”�

Ja statīva mikseris darbojas nepareizi 
vai nedarbojas, lūdzu, pārbaudiet 
tālāk norādīto.

• Vai statīva mikseris ir pievienots 
elektrobarošanai? 

• Vai drošinātājs statīva miksera ķēdē 
ir darba kārtībā? Ja jums ir jaudas 
slēdžu kārba, pārliecinieties, ka 
ķēde ir noslēgta�

• Izslēdziet statīva mikseri uz 
10–15 sekundēm, pēc tam atkal 
ieslēdziet� Ja statīva mikseris 
nesāk darbību, ļaujiet tam atdzist 
30 minūtes, pirms atkal to ieslēdzat�

• Ja problēmas cēlonis nav neviens no 
iepriekš minētajiem, skatiet sadaļu 
“Garantija un apkope”�
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GARANTIJA UN APKOPE

KLIENTU APKALPOŠANA

KITCHENAID STATĪVA MIKSERA GARANTIJA

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

Garantijas ilgums: KitchenAid apmaksā: KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, Tuvie Austrumi 
un Āfrika:  
Artisan modeļiem 
5KSM125-5KSM200: 
pilna piecu gadu 
garantija no 
iegādes datuma.

Modeļiem 5K45, 
5KSM45-5KSM100: 
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 statīva mikseris 
ir izmantots citos nolūkos, 
nevis parastai ēdienu 
gatavošanai mājas apstākļos.

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

©2018 Visas tiesības paturētas� KITCHENAID un novietojamā  
miksera dizains ir prečzīmes ASV un citās vietās�

Lielbritānijā un Īrijā: 
Ja radušies jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkalpošanas centru, 
lūdzu, skatiet tālāk sniegto kontaktinformāciju.

PIEZĪME: Visa veida apkope ir jāveic lokāli — pilnvarotā KitchenAid apkalpošanas centrā.

 
Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet mūsu vietni:

www.KitchenAid.eu
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