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COMPONENTE ȘI CARACTERISTICI
COMPONENTE ȘI ACCESORII

Recipient pentru 
ingrediente

Pâlnie rotativă

Butonul 
Pornit/oprit

Modificarea 
unității pentru 
greutate

Butonul tară

Sită

Plasă 
perforată

Colier

Ansamblul sitei  
(vedeți detalii mai jos)

Carcasa sitei

Capac/placă de cântar

Cântar digital

Afișaj cântar digital și panou de control Detalii ansamblu sită

Supapă pentru ingrediente

lb/oz/g
gozlb
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SIGURANȚA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT 
ȘI CÂNTAR

Siguranța dvs. și a celorlalți este foarte importantă.
În acest manual și pe aparatul dvs. sunt furnizate numeroase mesaje importante privind 
siguranța. Citiți și respectați întotdeauna toate mesajele privind siguranța.

Acesta este simbolul de avertizare privind siguranța.

Acest simbol vă avertizează cu privire la potențiale pericole care vă pot 
ucide sau vătăma pe dvs. și pe ceilalți.

Toate mesajele de siguranță vor fi incluse după simbolul de avertizare 
privind siguranța și fie cuvântul „PERICOL”, fie cuvântul „AVERTISMENT”. 
Aceste cuvinte înseamnă:

Puteți fi ucis(ă) sau vătămat(ă) grav dacă 
nu respectați instrucțiunile imediat.

Puteți fi ucis(ă) sau vătămat(ă) grav
dacă nu respectați instrucțiunile.

Toate mesajele privind siguranța vă vor spune care este potențialul pericol, vă vor 
informa cum să reduceți riscul de vătămare și vă vor indica ce se poate întâmpla 
dacă instrucțiunile nu sunt urmate.

PERICOL

AVERTISMENT

MĂSURI DE PRECAUŢIE IMPORTANTE
La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate 
întotdeauna precauţiile de siguranţă de bază, 
inclusiv următoarele:

1� Citiţi toate instrucţiunile� Utilizarea incorectă a aparatului 
poate duce la vătămări corporale�

2� Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau lipsă de experienţă sau cunoștinţe, cu excepţia 
cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la 
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de 
siguranţa acestora�

3� Numai în Uniunea Europeană: Acest aparat nu trebuie 
utilizat de copii� Nu lăsaţi aparatul și cablul acestuia la 
îndemâna copiilor� 

4� Numai în Uniunea Europeană: Aparatele pot fi utilizate 
de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau cu lipsă de experienţă și cunoștinţe dacă sunt 
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului 
în mod sigur și pentru a înţelege pericolele implicate� Copiii 
nu au voie să se joace cu aparatul�

W11294419A_RO.indd   5 1/4/2019   4:02:25 PM



6  |  SIGURANȚA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT ȘI CÂNTAR

SIGURANȚA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT 
ȘI CÂNTAR

5� Opriţi aparatul, scoateţi-l din priză și detașaţi accesoriul sită 
pentru cernut și cântar de la aparat înainte de curăţare și 
atunci când nu este în uz� Opriţi aparatul și asiguraţi-vă că 
motorul se oprește complet înainte de a pune sau a scoate 
componente�

6� Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri că nu se 
joacă cu aparatul�

7� Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat pe durata 
funcţionării sale�

8� Evitaţi contactul cu piesele în mișcare� Ţineţi mâinile, 
părul, îmbrăcămintea, precum și spatulele și alte ustensile 
departe de accesorii în timpul funcţionării, pentru a reduce 
riscul de vătămare a persoanelor  
și/sau deteriorarea aparatului�

9� Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu 
puneţi aparatul în apă sau în alt lichid�

10� Utilizarea echipamentelor atașate care nu sunt 
recomandate sau comercializate de către KitchenAid poate 
provoca incendii, electrocutări sau răniri�

11� Consultaţi secţiunea „Îngrijire și curăţare” pentru 
instrucţiuni privind curăţarea suprafeţelor care vin în 
contact cu alimentele�

12� De asemenea, consultaţi secţiunea Măsuri de precauţie 
importante, inclusă în Ghidul de utilizare și îngrijire 
a mixerului cu suport�

13� Acest aparat este destinat utilizării în aplicaţii casnice și 
similare, cum ar fi:
- zone pentru personalul de bucătărie din magazine, 

birouri sau alte medii de lucru;
- ferme;
- clienţi în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidenţial;
- medii de tip pensiune�

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
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UTILIZAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT 
ȘI CÂNTAR
CONFIGURAȚII PENTRU ACCESORIUL SITĂ PENTRU CERNUT ȘI CÂNTAR

Accesoriul sită pentru cernut și cântar este compatibil cu toate mixerele cu suport KitchenAid, 
inclusiv cu toate accesoriile din oțel inoxidabil, sticlă și vase ceramice� Nu este compatibil cu vasul de 
amestecare la temperatură precisă, accesoriul pentru preparare înghețată sau cu capacul de turnare� 

Accesoriul sită pentru cernut și cântar poate fi utilizat în mai multe feluri: pentru a cântări și cerne 
ingrediente în timp ce le introduceți lent în vasul mixerului sau într-un recipient separat, pentru a 
cântări și introduce ingrediente fără a le cerne și pentru a cântări ingrediente pe blatul de bucătărie�

Pentru a cântări, a cerne și a introduce lent ingredientele 
în vasul mixerului sau într-un recipient separat: Utilizați 
accesoriul întreg pentru rețete care necesită cernerea și 
introducerea lentă a ingredientelor în vasul mixerului sau 
într-un recipient separat�

Pentru a cântări ingredientele introduse în vas fără 
a le cerne: Utilizați accesoriul fără sită la cântărirea și 
introducerea de ingrediente mai mari, cum ar fi chips-
uri de ciocolată, care nu trebuie cernut� Pentru a adăuga 
lent aceste ingrediente, puteți limita fluxul prin utilizarea 
supapei pentru ingrediente�

Pentru a utiliza ca un cântar pentru blatul de bucătărie: 
Așezați cântarul pe blatul sau masa de bucătărie și puneți 
capacul/placa de cântar deasupra�
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ATAȘAREA CARCASEI SITEI LA MIXERUL CU SUPORT

Înainte de a utiliza accesoriul sită pentru cernut și cântar pentru prima dată, ștergeți recipientul pentru 
ingrediente, ansamblul sitei și pâlnia rotativă cu o cârpă umedă caldă, apoi curățați cu o cârpă umedă� 
Nu spălați carcasa sitei sau cântarul digital� Uscați cu o cârpă moale� Consultați secțiunea „Îngrijirea și 
curățarea” pentru instrucțiuni complete�

1  Opriți și scoateți din priză mixerul cu suport�

2  

Pentru mixere cu suport cu un capac articulat al 
butucului de fixare: Rabatați în sus pentru a deschide�
 Pentru mixere cu suport cu un capac detașabil al 
butucului de fixare: Rotiți butonul de fixare în sens 
antiorar pentru a scoate capacul butucului de fixare�

UTILIZAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT 
ȘI CÂNTAR

3  

Introduceți carcasa arborelui de fixare în butucul de fixare, 
asigurându-vă că arborele de alimentare se potrivește în 
mufa butucului� Dacă este necesar, rotiți accesoriul înainte 
și înapoi� Pinul de pe carcasa accesoriului se va potrivi în 
crestătura marginii butucului atunci când este în poziția 
corectă�

4  Strângeți în sens orar butonul butucului de fixare până 
când accesoriul este fixat complet de mixerul cu suport�
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UTILIZAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT 
ȘI CÂNTAR
ASAMBLAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT ȘI CÂNTAR

1  

Pentru a instala pâlnia rotativă: Coborâți pâlnia rotativă 
în carcasa sitei în unghi, aliniați semnele de pe pâlnia 
rotativă cu semnele de deasupra crestăturilor din interiorul 
carcasei sitei� Dacă este bine instalată, pâlnia rotativă va fi 
așezată în siguranță în carcasa sitei și se va roti cu ușurință�

SFAT: Alinierea proeminenței mânerului de la pâlnie cu una din crestături, pe măsură ce coborâți 
pâlnia rotativă în carcasa sitei, vă va ajuta să aliniați marcajele� 

2  

Pentru a instala ansamblul sitei: Coborâți sita în carcasa 
sitei în unghi astfel încât arborele de acționare să poată 
fi introdus în carcasa sitei� După ce arborele este introdus 
până la capăt, apăsați-l pe sită, în partea opusă arborelui, 
pentru a-l bloca în poziție�

3  

Pentru a instala cântarul: Puneți cântarul deasupra 
carcasei sitei cu afișajul cântarului digital îndreptat spre 
exteriorul mixerului cu suport și ușor la stânga față de 
centru� Rotiți cântarul în sens invers acelor de ceasornic 
până când se blochează în poziție�

4  
Pentru a instala recipientul pentru ingrediente:  Aliniați 
supapa pentru ingrediente cu crestătura corespunzătoare 
de pe cântar și coborâți recipientul pe cântar până când se 
așează complet�

1  lb/oz/g
gozlb

Apăsați   (Pornit/oprit), apoi apăsați  (Tară) până când 
afișajul citește 0�

CÂNTĂRIREA ȘI CERNEREA INGREDIENTELOR

W11294419A_RO.indd   9 1/4/2019   4:02:26 PM



10  |  UTILIZAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT ȘI CÂNTAR

 2
Înainte de adăugarea de ingrediente în recipient, asigurați-
vă că supapa pentru ingredinte se află în poziția închisă și 
că pâlnia rotativă este îndreptată spre vasul mixerului sau 
spre un recipient corespunzător�

NOTĂ: Dacă se dorește, cântarul și recipientul pot sta pe blatul de bucătărie și se pot adăuga 
ingrediente până la obținerea greutății vizate� Cântarul complet și recipientul pot fi instalate apoi pe 
accesoriu�

lb/oz/g
gozlb

OPȚIONAL: Apăsați butonul lb / oz / g pentru a alege între 
livre, uncii și grame� Setarea implicită este grame�

 3   Adăugați ingredientele la recipientul cu ingredinte până 
când ajungeți la greutatea vizată�

SFAT: Asigurați-vă că ingredientele uscate nu au aglomerări dure sau mari înainte de a le trece prin 
sită� La fel ca la orice sită, este posibil ca aglomerările mari sau dure să nu se sfărâme pe durata 
procesului de cernere�

 4   

0   Stir    2         4     6     8    10 Porniți mixerul cu suport la viteza dorită, apoi deschideți 
supapa pentru ingrediente� Ingredientele vor fi cernute și 
vor curge în vas conform vitezei selectate�
NOTĂ: Sita poate funcționa la orice viteză, deci selectați 
viteza care se potrivește cel mai bine pentru rețeta 
dumneavoastră�

SFAT: Dacă rețeta dvs� necesită ingrediente uscate, apăsați  între adăugarea ingredientelor pentru 
cântărire și amestecați-le în recipient înainte de a deschide supapa pentru ingrediente�

NOTĂ: După ce ați cântărit ingredientele, puteți să opriți cântarul oricând apăsând pe � 
De asemenea, cântarul se va opri automat după 5 minute de neutilizare�

UTILIZAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT 
ȘI CÂNTAR

 5   După terminarea cernerii, atingeți carcasa și apoi pâlnia, 
pentru a elibera toate ingredientele rămase�
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SFATURI PENTRU A OBȚINE REZULTATE 
EXCELENTE

DEPANAREA

SFATURI UTILE

• Dacă ingredientele se cern mai repede decât 
se dorește, puteți utiliza supapa pentru 
ingrediente pentru a limita viteza la care 
ingredientele curg în sită�

• La eliberarea ingredientelor, poate fi necesar 
să rabatați supapa înainte și înapoi de 1-2 ori 
sau să bateți recipientul pentru a fi siguri de 
eliberarea tuturor ingredientelor�  

• Capacitatea maximă a cântarului este de 
1�000g / 2,2lbs / 2lbs 3oz și măsoară în pași 
de 1g / 0,002lb / 0,05oz�

• Nu cerneți zahăr brun prin sită, deoarece 
acesta poate bloca plasa perforată a sitei�

• Dacă ingredientele se blochează în sită, 
opriți mixerul și folosiți o lingură pentru 
a elimina blocajul�

• Utilizați numai ingrediente uscate cu 

accesoriul sită pentru cernut și cântar�

• Asigurați-vă că ingredientele uscate nu 
au aglomerări dure sau mari înainte de 
a le trece prin sită� La fel ca la orice sită, 
aglomerările nu se vor sfărâma pe durata 
procesului de cernere�

• Recipientul pentru ingrediente nu se 
blochează în poziție� În cazul utilizării unui 
mixer cu suport cu cap rabatabil cu sita 
atașată, aveți grijă să scoateți recipientul 
pentru ingrediente înainte de ridicarea 
capului mixerului, pentru a evita bascularea 
sau căderea sitei�

• Puteți așeza capacul/placa de cântar 
deasupra recipientului pentru a reduce 
praful atunci când cerneți�

Atunci când utilizați accesoriul sită pentru cernut și cântar, este posibil să vedeți acest mesaj afișat:
Err 
Cântarul a depășit limita de greutate� Scoateți ingredientele din recipient și încercați din nou cu o 
cantitate mai mică�

- - - Err1  
Eroare tară� Scoateți ingredientele și opriți alimentarea� Apoi, reporniți alimentarea� Dacă mesajul Err1 
este încă prezent, apelați la serviciul pentru clienți�
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CURĂȚAREA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT ȘI CÂNTAR ȘI 
A ACCESORIILOR

1  

Următoarele componente se pot spăla în mașina de 
spălat vase, numai pe raftul superior: recipientul pentru 
ingrediente, ansamblul sitei, pâlnia rotativă și placa de 
cântar� 
SFAT: Atunci când puneți recipientul pentru ingrediente pe 
raft, asigurați-vă că este așezat pe partea cu supapa pentru 
ingrediente îndreptată în jos�

2  
Nu scufundați cântarul sau carcasa sitei în apă sau în alt 
lichid� Ștergeți cu o cârpă caldă și umedă și uscați bine cu o 
cârpă moale înainte de reutilizare sau depozitare�

3  
Pentru a dezasambla ansamblul sitei: Rotiți colierul la 
stânga pentru a desface și a elibera plasa perforată pentru 
curățare, dacă se dorește�

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Cântarul digital al accesoriului sită pentru cernut și cântar este alimentat de 2 baterii AAA (incluse)�

1  
Răsturnați cântarul digital și utilizați o șurubelniță cu 
capul în cruce pentru a scoate șurubul de la capacul 
compartimentului� Ridicați capacul compartimentului așa 
cum se prezintă�

2  
Puneți în compartiment cele 2 baterii AAA� Aveți grijă 
să puneți la loc șurubul atunci când reatașați capacul 
compartimentului�
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GARANȚIE ȘI SERVICE
GARANȚIA ACCESORIULUI SITĂ PENTRU CERNUT ȘI CÂNTAR KITCHENAID

Durata garanției: KitchenAid va plăti pentru: KitchenAid nu va plăti pentru:

Europa, Orientul 
Mijlociu și Africa:  
5KSMSFTA 
Garanție completă 
de doi ani de la data 
achiziționării�

Piesele de schimb și 
costurile forței de muncă la 
repararea pentru a corecta 
defectele de material sau 
manoperă� Lucrările de 
service trebuie efectuate 
de către un centru de 
service KitchenAid 
autorizat�

A�  Reparații efectuate atunci 
când accesoriul sită pentru 
cernut și cântar este utilizat 
pentru alte operațiuni decât 
prepararea obișnuită a 
alimentelor de uz casnic�

B�  Deteriorări rezultate din 
accidente, modificări, 
utilizare nepotrivită, abuzuri 
sau instalări/operațiuni 
care nu sunt conforme cu 
reglementările electrice locale� 

KITCHENAID NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU DAUNE INDIRECTE�

©2019 Toate drepturile rezervate�  
KITCHENAID și designul mixerului cu suport sunt mărci comerciale în S�U�A� și în alte țări�

SERVICIUL PENTRU CLIENȚI

Pentru orice întrebări sau pentru a localiza cel mai apropiat centru de service autorizat 
KitchenAid din țara dvs�, consultați datele de contact mai jos�

Număr pentru întrebări generale: 

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru la:
www�kitchenaid�eu
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