
Izlasiet instrukciju, noglabājiet drošā vietā. Ja atdodat ierīci citai personai, iedodiet līdzi arī instrukciju. Pirms lietošanas 
novāciet visu iepakojumu. 

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI 
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos 
1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar 

nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.  

 Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst 

 Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti 

 Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu. 
Šīs ierīces nepareizas lietošanas rezultāta var gūt traumas. 
2. Pirms salikšanas, izjaukšanas vai mazgāšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves 
3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei. 
4. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no 

liekiem riskiem. 
  Nemērciet ierīci šķidrumā. 
5. Sargiet pirkstus, matus, drēbes un virtuves priekšmetus no uzgaļiem. 
6. Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā esošās papildierīces. 
7. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem. 
8. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas. 
9. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām.  

attēli atloks atveres 

galviņas kulšanas uzgaļi ātruma kontrole 

lielais caurums putotājs rokturis 

fiksatori āķi  

 
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos 

Uzgaļu pievienošana/noņemšana 
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves. 
2. Ievietojiet uzgaļus tiem paredzētajā vietā un nofiksējiet. 
3. Lietojiet vai nu tikai āķus, vai tikai putotājus. 
4. Lai uzgaļus izņemtu, izslēdziet ierīci. 
5. Pieturiet uzgaļus (lai tie nekristu, kur pagadās), un nospiediet atbrīvošanas taustiņu.  

Miksera lietošana 
1. Izvēlieties ātrumu (no 1 līdz 5). 
2. Jo lielāks vielas daudzums un biezums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams. 
3. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums. 
4. Ar kulšanas uzgaļiem var pagatavot vieglu mīklu, sakult olas un krēmus, 
5. Ar āķiem maisiet stingrāku/smagāku mīklu (maizei, kēksiem). 
6. Gatavojot mīklu, mikseri lietojiet tikai sastāvdaļu samaisīšanai, nevis mīcīšanai, lai nepārslogotu motoru. 
7. Izslēdziet mikseri. 
8. Nelietojiet mikseri ilgāk kā 5 minūtes bez apstājas. Pēc tam izslēdziet to vismaz uz 5 minūtēm un ļaujiet tam atdzist. 
9. Ja motors strādā ar piepūli, pievienojiet masai nedaudz šķidruma, ja iespējams, izslēdziet to un maisiet masu ar roku 
Turbo taustiņš 
10. Nospiežot turbo taustiņu, tiks aktivizēts maksimālais ātrums. 
11. Tas darbojas tikai tad, ja motors jau ir aktīvs. 
Putotāji 
12. Ar putošanas uzgali var uzputot īpaši vieglas masas, piem., olas baltums, putukrējumu u.c. 
13. Ielieciet šo uzgali jebkurā no atverēm. 

Apkope 
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības padeves. 
2. Noslaukiet ierīces virsmas ar mitru, mīkstu drēbi. 
3. Visus uzgaļus nomazgājiet ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli, vai trauku mašīnā.. 

Vides aizsardzība 
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas vielas, ar šo 
simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai 
jāpārstrādā.  
 


