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Important: trebuie citite şi 
respectate
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu 
atenţie aceste instrucţiuni privind 
siguranţa.
Păstraţi-le la îndemână pentru a le 
consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi 
pe site-ul web: docs. kichenaid.eu
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine 
furnizează avertismente importante 
privind siguranţa, care trebuie 
respectate întotdeauna.
Producătorul nu îşi asumă nicio 
răspundere pentru nerespectarea 
acestor instrucţiuni de siguranţă, 
pentru utilizarea necorespunzătoare a 
aparatului sau pentru setarea incorectă 
a butoanelor de comandă.
Avertismente privind siguranţa
Copiii foarte mici (0-3 ani) şi mici (3-8 
ani) nu trebuie lăsaţi să se apropie de 
aparat, cu excepţia cazurilor în care 
sunt supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi 
persoanele cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mintale reduse sau fără 
experienţă şi cunoştinţe pot folosi 
acest aparat doar dacă sunt 
supravegheate sau au fost instruite cu 
privire la utilizarea în siguranţă şi 
înţeleg riscurile implicate. Copiii nu 
trebuie să se joace cu aparatul. 
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să 
fie efectuate de către copii fără a fi 
supravegheaţi.
Utilizarea permisă
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie 
pus în funcţiune prin intermediul unui 
temporizator extern sau al unui sistem 
de comandă la distanţă separat.
Acest aparat este destinat exclusiv 
uzului casnic, fiind interzisă utilizarea sa 
în scop profesional.
Nu utilizaţi aparatul afară.
Nu depozitaţi substanţe explozive sau 

inflamabile, precum doze de aerosoli, 
nu amplasaţi şi nu utilizaţi benzină sau 
alte materiale inflamabile în interiorul 
sau în apropierea aparatului: Dacă 
aparatul este pus în funcţiune din 
greşeală, ar putea lua foc.
Folosiţi pungile care poartă marca 
KitchenAid numai pentru împachetare 
în vid şi recipiente KitchenAid special 
concepute în acest sens. Pungile 
pentru depozitarea alimentelor 
disponibile în comerţ nu sunt adecvate 
pentru sigilarea la cald şi nu pot 
garanta vidarea pentru o perioadă 
suficientă de timp.
Nu agăţaţi niciodată nimic greu pe 
mânerul aplicat pe panoul aparatului.
Instalarea
Manevrarea şi instalarea aparatului 
trebuie să fie efectuate de două sau 
mai multe persoane. Folosiţi mănuşi de 
protecţie pentru a despacheta şi instala 
aparatul.
Instalarea şi reparaţiile trebuie să fie 
efectuate de către un tehnician 
calificat, în conformitate cu 
instrucţiunile fabricantului şi cu 
normele locale referitoare la siguranţă. 
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă a 
aparatului, dacă acest lucru nu este 
indicat în mod expres în manualul de 
utilizare.
Este interzisă efectuarea operaţiilor de 
instalare de către copii. Nu lăsaţi copiii 
în apropierea aparatului în timpul 
instalării. Nu lăsaţi ambalajele (saci din 
plastic, bucăţi de polistiren etc.) la 
îndemâna copiilor în timpul instalării şi 
după finalizarea acesteia.
După despachetarea aparatului, 
asiguraţi-vă că acesta nu a fost 
deteriorat în timpul transportului şi că 
uşa se închide corespunzător. Dacă 
apar probleme, contactaţi distribuitorul 
sau cel mai apropiat serviciu de 
asistenţă tehnică post-vânzare.

Instrucţiuni privind siguranţa
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Înainte de orice operaţie de instalare, 
aparatul trebuie să fie deconectat de la 
reţeaua de alimentare cu energie 
electrică.
În timpul instalării, aveţi grijă ca 
aparatul să nu deterioreze cablul de 
alimentare.
Activaţi aparatul numai atunci când 
instalarea a fost finalizată.
Avertisment privind alimentarea cu 
energie electrică
Pentru ca instalarea să fie conformă cu 
normele de siguranţă în vigoare, este 
necesar un întrerupător omnipolar cu 
o distanţă minimă între contacte de 3 
mm şi aparatul trebuie să fie 
împământat.
În cazul în care cablul de alimentare 
este deteriorat, înlocuiţi-l cu unul 
echivalent. Cablul de alimentare 
trebuie înlocuit numai de către un 
tehnician calificat, în conformitate cu 
instrucţiunile producătorului şi cu 
normele de siguranţă în vigoare. 
Contactaţi un centru de service 
autorizat.
Verificaţi dacă tensiunea de pe plăcuţa 
cu datele tehnice corespunde cu 
tensiunea din locuinţa dumneavoastră. 
Plăcuţa cu date tehnice este amplasată 
în partea laterală stângă a aparatului.
Dacă ştecherul prevăzut nu este 

adecvat pentru priza dumneavoastră, 
contactaţi un tehnician calificat.
Cablul de alimentare trebuie să fie 
suficient de lung pentru a putea 
conecta aparatul la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, după 
ce a fost încastrat în mobilă. Nu trageţi 
de cablul de alimentare.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize 
multiple sau adaptoare.
Nu puneţi în funcţiune acest aparat 
dacă a fost deteriorat cablul de 
alimentare sau ştecherul, dacă nu 
funcţionează corect, sau dacă a fost 
deteriorat sau a căzut pe jos. Menţineţi 
cablul la distanţă de suprafeţele 
fierbinţi.
După finalizarea instalării, 
componentele electrice nu trebuie să 
mai fie accesibile pentru utilizator.
Nu atingeţi aparatul când aveţi părţi 
ale corpului umede şi nu-l utilizaţi când 
sunteţi desculţi.
Curăţarea şi întreţinerea
Nu folosiţi niciodată aparate de 
curăţare cu aburi.
Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul 
operaţiilor de curăţare şi întreţinere.
Înainte de orice operaţie de întreţinere, 
aparatul trebuie să fie deconectat de la 
reţeaua de alimentare cu energie 
electrică.

Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător

Eliminarea ambalajului
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi 
este marcat cu simbolul reciclării . Diferitele părţi 
ale ambalajului nu trebuie aruncate la întâmplare, ci 
trebuie reciclate în conformitate cu normele stabilite 
de autorităţile locale.

Eliminarea aparatelor 
electrocasnice uzate
Atunci când eliminaţi aparatul uzat, faceţi-l inutilizabil 
tăind cablul de alimentare şi scoţând uşile şi grătarele 
(dacă intră în dotare), astfel încât copiii să nu poată 
pătrunde cu uşurinţă în interior şi să rămână blocaţi.
Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile 

 sau reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate cu 
normele locale referitoare la eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii ulterioare referitoare la eliminarea, 
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, 

contactaţi autorităţile locale competente, serviciul 
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de 
unde aţi cumpărat aparatul.

Acest aparat este marcat în conformitate cu 
Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în 
mod corect, contribuiţi la prevenirea potenţialelor 
consecinţe negative asupra mediului înconjurător 
şi sănătăţii persoanelor, consecinţe care ar putea fi 
cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui 
produs.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentele 
care îl însoţesc indică faptul că acest aparat nu trebuie 
eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat la un 
centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea 
echipamentelor electrice şi electronice.
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Descrierea aparatului
1) Trageţi în afară corpul aparatului, care include 

camera de vid şi capacul aferent;
2) panou de comandă;
3) capac cameră de vid;
4) cameră de vid;
5) bară de sigilare;
6) buton PORNIRE/OPRIRE.

2

4

5

3

1
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Panoul de comandă
1) Afişajul panoului de comandă
2) Indicatoare cu LED-uri
3) Buton pentru pungile de împachetare în vid 

KitchenAid.
4) Buton pentru recipientele de împachetare în vid 

KitchenAid.
5) Buton pentru oprirea ciclului de curent.

q

e

r

t

w

Elemente incluse în dotarea produsului
 Pungă de împachetare în vid
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Înainte de a porni aparatul, curăţaţi camera de vid bine cu o lavetă moale şi umedă. Repetaţi operaţia 
de mai multe ori, clătind de fiecare dată laveta în apă curată. Nu folosiţi detergenţi duri, bureţi de sârmă, 
raclete sau orice substanţe abrazive, acide sau agresive, care ar putea deteriora suprafeţele camerei de vid 
în mod iremediabil.

Aparatul poate împacheta în vid alimente în două moduri diferite:

1. Împachetarea în vid folosind pungi KitchenAid
Pungile KitchenAid sunt potrivite pentru împachetarea produselor alimentare nedelicate, care nu sunt uşor 
zdrobite, cum ar fi carnea, mezelurile, brânza tare, leguminoasele etc.
Pungile sunt disponibile în trei dimensiuni diferite: 15x25 cm, 20x20 cm şi 25x35 cm şi pot fi achiziţionate 
de la serviciile de asistenţă tehnică post-vânzare KA sau de pe site-ul www.KitchenAid.eu
Depozitaţi pungile într-un loc răcoros, uscat, departe de surse de lumină şi căldură.
Pungile KitchenAid sunt de unică folosinţă: după utilizare, aruncaţi-le, în conformitate cu reglementările 
locale privind eliminarea materialelor plastice.
Pungile KitchenAid nu sunt potrivite pentru gătit.

2. Împachetarea în vid folosind recipiente KitchenAid (pot fi achiziţionate de la serviciul de 
asistenţă tehnică post-vânzare)
Recipientele de împachetare în vid KitchenAid sunt utile pentru depozitarea alimentelor delicate, care se 
sfărâmă uşor, precum şi pentru depozitarea produselor alimentare lichide.

Recipientele de împachetare în vid KitchenAid nu sunt potrivite pentru gătit şi pentru depozitarea în 
congelator. Pentru performanţe mai bune, se recomandă folosirea ciclului specific pentru recipiente.

Nu încercaţi să împachetaţi în vid alimente care sunt deja învechite sau care prezintă lipsuri nutriţionale: nu 
puteţi recupera calităţile deja pierdute.
Împachetaţi în vid numai produse proaspete şi de calitate.
• Alimentele care a fost ţinute la temperatura ambientală pentru o perioadă excesivă de timp sau care 

abia au fost preparate îşi pierd umiditatea iniţială şi proprietăţile (culoare, miros, gust etc.). Prin urmare, 
cel mai bine este să împachetaţi în vid alimente care au fost răcite suficient în frigider până la atingerea 
unei temperaturi de +4/+6 °C (temperatura standard a frigiderului).

• Atunci când utilizaţi pungi de împachetare în vid pentru alimente crude şi preparate, aveţi grijă să 
distribuiţi alimentele în mod egal în pungi, pentru a facilita eliminarea aerului. De asemenea, nu 
supraîncărcaţi pungile, deoarece acest lucru poate interfera cu sigilarea, împiedicând etanşeizarea 
pungilor. În acest caz, vidarea nu va dura: repetaţi procedura cu o pungă nouă şi verificaţi ca sigilarea să 
nu prezinte deschideri sau deteriorări.

• Umpleţi cel mult 2/3 din pungă cu alimentele care urmează să fie împachetate.

Instrucţiuni de utilizare preliminare
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Folosirea pungilor de împachetare în vid 
KitchenAid
1. Deschideţi complet sertarul (până când se aude 

un clic).
2. Porniţi aparatul folosind comutatorul din partea 

dreaptă din faţă.
3. Alegeţi dimensiunea pungii KitchenAid 

corespunzătoare dimensiunilor alimentelor 
(15x25 sau 20x20).

4. Deschideţi capacul, asigurându-vă interiorul 
camerei de vid este uscat. Atunci când 
introduceţi alimentele în pungă, aveţi grijă 
ca punga să nu se murdărească sau să se ude 
lângă deschidere, determinând astfel o sigilare 
ineficientă.

5. Poziţionaţi grilajul de susţinere în 
compartimentul aparatului conform indicaţiilor, 
cu punga în centrul grilajului, după cum este 
indicat în figură; dacă este necesar, înclinaţi 
uşor grilajul, acest lucru prevenind vărsarea 
alimentelor în timpul ciclului de vidare. În 
cazul alimentelor de dimensiuni mari, poate fi 
necesară îndepărtarea grilajului pentru a obţine 
spaţiu suplimentar în interiorul camerei de vid.

6. Aliniaţi linia punctată de pe pungă cu bara 
de sigilare. Asiguraţi-vă că marginile sunt 
poziţionate pe bară fără cute sau pliuri.

7. Închideţi capacul şi menţineţi-l apăsat, în timp ce 
selectaţi ciclul dorit de vidare a pungii. Menţineţi 
capacul apăsat timp de câteva secunde. Astfel, 
capacul va rămâne închis şi sigilat pe durata 
ciclului.

Pregătirea pungilor şi recipientelor de împachetare în vid
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O sigilare perfectă este esenţială pentru a menţine 
condiţiile de vidare în interiorul pungii. Acest lucru 
poate fi identificat printr-o sigilare clar vizibilă, fără 
semne de arsuri.
Asiguraţi-vă întotdeauna că sigiliul se află în partea 
superioară a sau paralel cu linia punctată a pungii 
KitchenAid.
În plus, verificaţi eficienţa sigilării: după sigilare, 
marginile pungii nu trebuie să poată fi despărţite. 
În caz contrar, transferaţi alimentele într-o altă 
pungă şi repetaţi procedura de împachetare în vid.

Pentru gestionarea optimă a pungilor şi a 
alimentelor conţinute de acestea, inscripţionaţi 
data împachetării şi conţinutul în spaţiul alocat 
deasupra sigiliului şi depozitaţi-le înapoi în frigider 
sau congelator.

Folosirea recipientelor de împachetare în vid 
KitchenAid (pot fi achiziţionate de la serviciul 
de asistenţă tehnică post-vânzare)
Pentru alimente lichide sau produse delicate, care 
se sfărâmă uşor, utilizaţi recipientele speciale de 
împachetare în vid KitchenAid.
Umpleţi doar ¾ din recipiente.
1. Pentru a pregăti un recipient de împachetare în 

vid, introduceţi alimentele în interiorul acestuia 
şi fixaţi capacul pe recipient.

2. Poziţionaţi recipientul în interiorul camerei de 
vid, în centrul compartimentului situat la bază.

3. Închideţi capacul şi, în acelaşi timp, selectaţi 
ciclul de vidare pentru recipiente, ţinând apăsat 
în jos capacul de sticlă al aparatului pentru 
câteva momente: astfel, capacul va rămâne 
închis şi sigilat pe durata ciclului. La finalul 
ciclului, nu trebuie decât să puneţi recipientul în 
frigider.

Pentru a deschide recipientele, rotiţi supapa de 
pe capac în direcţia indicată de săgeată: rotirea 
supapei va permite intrarea aerului în recipient şi 
permite scoaterea cu uşurinţă a capacului.
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Pornirea (tragerea sertarului în afară în poziţia de utilizare)
Trageţi întotdeauna sertarul în afară până la capăt astfel 
încât capacul din sticlă să poată fi deschis complet.
Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire din partea 
dreaptă din faţă.
LED-urile panoului de comandă se aprind şi un semnal acustic 
scurt indică pornirea aparatului. În acest moment, aparatul 
execută un ciclu de setare care durează aproximativ 2 secunde; 
nu apăsaţi pe niciun buton până când setarea nu a fost 
finalizată.

Ciclul de vidare a pungilor Kitchen Aid
La începutul fiecărui ciclu, este emis un semnal acustic scurt.
Ciclul continuă automat după cum urmează:
• Etapa de extragere a aerului este indicată prin clipirea 

butonului de funcţie. Această etapă durează aproximativ 2 
minute şi 30 de secunde.

• Etapa de sigilare prin încălzire este indicată de LED-ul 
butonului de funcţie care rămâne aprins. Această etapă 
durează 9 secunde. Urmează apoi o etapă de răcire care 
durează aproximativ 5 secunde.

• În timpul etapei de evacuare ulterioare, toate indicatoarele 
cu LED-uri revin la starea iniţială. Supapa de evacuare rămâne deschisă timp de 20 de secunde. În acest 
timp, nu poate fi selectată nicio funcţie.

• Odată ce camera de vid este decomprimată, capacul poate fi deschis şi punga sigilată poate fi scoasă.
• La finalizarea ciclului, este emis un semnal acustic scurt, indicând faptul că aparatul este pregătit pentru 

efectuarea unui alt ciclu.
• Durata totală a ciclului este de 3 minute (până la redeschiderea capacului din sticlă)

Ciclul poate fi oprit în prealabil prin apăsarea butonului  . În acest caz, aparatul nu va începe sigilarea, 
iar camera de vid va fi decomprimată. Aşteptaţi să treacă aproximativ 20 de secunde şi să se emită 
semnalul acustic, înainte de a începe un alt ciclu.

Ciclul de vidare pentru recipientele KitchenAid
La începutul fiecărui ciclu, este emis un semnal acustic scurt.
Ciclul continuă automat după cum urmează:
• Etapa de vidare este indicată prin clipirea LED-ului butonului de funcţie. Această etapă durează 

aproximativ 45 de secunde.
• În timpul etapei de evacuare ulterioare, toate indicatoarele cu LED-uri revin la starea iniţială. Supapa de 

evacuare rămâne deschisă timp de 20 de secunde. În acest timp, nu poate fi selectată nicio funcţie.
• Odată ce camera de vid este decomprimată, capacul poate fi deschis şi recipientul de vidare poate fi 

scos.
• La finalizarea ciclului, este emis un semnal acustic scurt, indicând faptul că aparatul este pregătit pentru 

efectuarea unui alt ciclu. Camera este decomprimată, permiţând scoaterea recipientului.
• Durata totală a ciclului este de 1 minut (până la redeschiderea capacului din sticlă)

Ciclul poate fi oprit în prealabil prin apăsarea butonului  . Camera este decomprimată şi capacul din 
sticlă poate fi ridicat. Aşteptaţi să treacă aproximativ 20 de secunde şi să se emită semnalul acustic, înainte 
de a începe un alt ciclu.

Indicaţii privind utilizarea aparatului
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Curăţaţi aparatul de împachetare în vid cu o lavetă sau un burete moale şi detergent cu pH neutru.

Pentru a asigura igiena şi pentru a proteja 
calitatea alimentelor împachetate, camera de 
vid şi capacul de sticlă trebuie să fie curăţate 
după fiecare utilizare.

Folosiţi o lavetă moale sau un burete neabraziv 
şi detergent cu pH neutru.

O dată pe lună, curăţaţi bara de sigilare pentru 
a îndepărta orice reziduu care ar putea avea un 
impact negativ asupra calităţii sigilării pungii.
Pentru a facilita această procedură, ridicaţi bara 
de sigilare (A), îndepărtând-o de pe cele două 
ştifturi de fixare (B).
Folosiţi o lavetă moale sau un burete neabraziv 
şi detergent cu pH neutru.
După curăţare, montaţi bara pe ştifturile de 
fixare (B), ridicând cele două orificii de pe 
partea inferioară a barei şi asigurându-vă că 
aceasta se cuplează în mod corespunzător, fără 
a îndepărta tubul de teflon negru.

Dacă nu aveţi de gând să utilizaţi aparatul pentru o perioadă prelungită de timp, curăţaţi-l bine.
Înainte de a-l utiliza din nou, deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare şi curăţaţi-l bine, după care 
reporniţi-l.

Ciclul automat de dezumidificare
În cazul utilizării intensive, se recomandă efectuarea unui ciclu de dezumidificare o dată pe săptămână, 
după cum urmează: închideţi capacul camerei de vid în mod normal şi, menţinându-l închis, apăsaţi 
butonul pentru ciclul de vidare a pungilor Kitchen Aid timp de 5 secunde; acest ciclu va dura aproximativ 
20 de minute.

A

A

B

A

Curăţarea produsului
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Tabelul de depanare

DEFECŢIUNE CAUZE POSIBILE SOLUŢIE
Toate indicatoarele cu 
LED-uri de pe panoul 
de comandă luminează 
intermitent.

Supraîncălzire. Opriţi aparatul şi aşteptaţi timp de 
aproximativ 15 minute pentru a 
permite răcirea şi resetarea automată a 
întrerupătoarelor termice de suprasarcină.
Dacă problema persistă şi atunci când 
aparatul este pornit din nou, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare Kitchen Aid.

Indicatorul cu LED-uri 
al butonului OPRIRE 
luminează intermitent, 
însoţit de un semnal 
acustic intermitent

Vid insuficient în cameră. • Capacul nu a fost apăsat la începutul 
ciclului.

• Capacul recipientului de împachetare 
în vid nu este fixat corespunzător.

• Sigiliul capacului este uzat sau 
poziţionat incorect.

• Opriţi aparatul şi aşteptaţi timp de 
aproximativ 15 minute.

Dacă problema persistă şi atunci când 
aparatul este pornit din nou, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare Kitchen Aid.

La pornire, toate 
indicatoarele cu LED-uri 
de pe panoul de comandă 
luminează intermitent 
timp de 3 secunde şi este 
emis un semnal acustic 
prelung.

Notificare de înlocuire a 
pompei de ulei.

Contactaţi telefonic serviciul de asistenţă 
tehnică post-vânzare.

Ciclul începe (butoanele 
luminează intermitent), 
dar pompa nu 
funcţionează.

Supraîncălzire. Opriţi aparatul şi aşteptaţi timp de 
aproximativ 15 minute înainte de a-l porni 
din nou.
Dacă problema persistă şi atunci când 
aparatul este pornit din nou, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare Kitchen Aid.

Aparatul nu porneşte Absenţă alimentare electrică. Verificaţi reţeaua de alimentare cu 
energie electrică.
Dacă problema persistă şi atunci când 
aparatul este pornit din nou, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare Kitchen Aid.

Vidare insuficientă a 
pungii

1. Vidare incorectă sau 
insuficientă a sacului.

2. Bandă de sigilare incorectă
3. Pungă murdară sau spartă.
4. Pungă de dimensiuni 

nepotrivite pentru 
produsul conţinut în 
interior.

5. Performanţă 
necorespunzătoare a 
pompei.

1. Poziţionaţi punga corect.
2. Verificaţi starea învelişului de teflon.
3. Înlocuiţi punga.
4. Selectaţi o pungă în care produsul nu 

depăşeşte 2/3 din volumul acesteia.
Dacă problema persistă şi atunci când 
aparatul este pornit din nou, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare Kitchen Aid

Maşina nu sigilează 
pungile.

1. Contacte murdare.
2. Bară de sigilare defectă.
3. Absenţă alimentare 

electrică.

Eliberaţi bara de sigilare din cele două 
ştifturi de sigilare şi curăţaţi cele două 
găuri de pe bară.
Dacă problema persistă şi atunci când 
aparatul este pornit din nou, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-
vânzare Kitchen Aid.

Ghidul de detectare a defecţiunilor



13

Înainte de a contacta serviciul de asistenţă 
tehnică post-vânzare:
1. Încercaţi să rezolvaţi problema pe cont 

propriu consultând „Ghidul de remediere a 
defecţiunilor”.

2. Opriţi şi reporniţi aparatul, apoi verificaţi dacă 
problema s-a rezolvat.

Dacă problema persistă şi după controalele 
menţionate, contactaţi cel mai apropiat serviciu 
de asistenţă tehnică post-vânzare.
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
• numărul de service (numărul specificat după 

termenul SERVICE de pe plăcuţa cu date tehnice) 
inscripţionat pe spatele aparatului este vizibil 
numai când acesta este deschis complet. 
Numărul de service este indicat, de asemenea, în 
certificatul de garanţie;

• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.

În cazul în care trebuie să fie efectuate reparaţii, 
contactaţi un centru de asistenţă tehnică 
post-vânzare autorizat (sunt garantate utilizarea 
de piese de schimb originale şi reparaţiile 
corespunzătoare).

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate 
compromite siguranţa şi calitatea produsului.

Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare

Acest aparat de împachetare în vid este conceput pentru a fi integrat în bucătăria dumneavoastră: prin 
urmare, panoul frontal poate fi montat de instalator şi trebuie să aibă următoarele dimensiuni standard 
(consultaţi diagramele de instalare, care nu se regăsesc în dotarea produsului).

595 mm x 455 mm

Panoul frontal KitchenAid, realizat din oţel inoxidabil, cu un finisaj de suprafaţă anti-amprente, este 
disponibil ca accesoriu. Pentru a-l comanda, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

Panou frontal KitchenAid de oţel inoxidabil  
cu finisaj de suprafaţă anti-amprente
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