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AT550
Instrucțiuni



Siguranță
l	 Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
l	 Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
l	 Înainte de utilizare asigurați-vă că ustensilele de bol sunt reglate la înălțimea 

corectă și că nu intră în contact cu fundul bolului - consultați secțiunea 
„reglarea ustensilelor de bol” din manualul de instrucțiuni pentru aparatul de 
bucătărie principal sau cel aferent accesoriului relevant.

l	 Pentru a evita deteriorarea bolului din sticlă, nu lăsați bolul să intre în contact cu 
surse de căldură puternică, cum ar fi cuptoare sau aragaze.

l	 Important - Gulerul de pe baza bolului este montat la fabricație și nu trebuie să 
încercați să îl scoateți.

l	 Bolul de sticlă este sigur pentru utilizare la cuptorul cu microunde.
 Notă:  Pentru utilizarea bolului și a capacului cu bolul într-un cuptor cu 

microunde, montați larg capacul pe bol ca să poată scăpa aburul.
l	 Notă:  Bolul din sticlă nu este adecvat pentru utilizarea cu accesoriile AT992A sau 

KAB992PL Chef strecurătoare și sită.
	 Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru 

avertismente suplimentare privind siguranța și utilizarea bolului.

 Înainte de utilizarea accesoriului Kenwood 
l Spălați bolul: vezi „îngrijire și curățare”.

l Acest aparat electric este conform cu Reglementarea 
CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate 
intrării în contact cu alimentele.

 Înainte de utilizare 
 Spălați piesele: vezi „curățare”.

Îngrijire și curățare
l Spălați bolul și capacul cu apă fierbinte cu detergent, 

apoi uscați-le foarte bine.
l Alternativ, bolul și capacul pot fi spălate în siguranță la 

mașina de spălat vase.

Service și asistență pentru clienți 
l Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea 

aparatului, înainte de a solicita asistență, intrați pe 
www.kenwoodworld.com.

l Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care 
este conformă cu toate prevederile legale referitoare la 
orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor 
în țara în care a fost cumpărat produsul.

l Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau 
dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l 
la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru 
detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat 
Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe 
www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din 
țara dvs.

l Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
l Fabricat în China.

Bolul din sticlă și capacul AT550 au fost proiectate pentru utilizarea pe un aparat de bucătărie 
(Chef), în afara gamei de modele KVC5000 – KVC5099. Dacă aveți unul dintre aceste modele, va 
trebui să cumpărați un bol din sticlă KAT550GL.

Instrucțiuni speciale privind îngrijirea

Sticla este un material natural și în timpul fabricării acestui bol s-au luat toate 
măsurile de precauție pentru asigurarea unui aspect perfect; cu toate acestea, 
este posibil să fie vizibile unele imperfecțiuni; este ceva normal și de așteptat; 

performanța bolului nu va fi afectată.
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