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SEGURANÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOSSEGURANÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
A utilização de aparelhos eléctricos exige que sejam 
sempre respeitadas precauções básicas de segurança, 
incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções. A utilização incorreta do 
aparelho poderá originar ferimentos pessoais.

2. Para evitar o risco de choque eléctrico, não mergulhe 
o processador de alimentos em água ou qualquer 
outro líquido.

3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, bem como com falta de 
experiência e conhecimentos, a menos que sejam 
supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre 
a utilização segura do aparelho e compreendam os 
perigos envolvidos.

4. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 
que não brincam com o aparelho. O aparelho não 
se destina a ser utilizado por crianças. O aparelho e 
o cabo devem estar fora do alcance das crianças. 
As crianças não devem limpar ou efetuar qualquer 
tarefa de manutenção no aparelho sem supervisão.

A sua segurança e a dos outros é muito importante.
Este manual e o Eletrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes. 
Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte 
ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso 
de segurança e às palavras “PERIGO” OU “AVISO”. Estas palavras signi�cam:

Corre risco de morte ou ferimentos graves 
se não seguir imediatamente as instruções.

Corre risco de morte ou ferimentos graves 
se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicam qual o potencial perigo, como evitar a 
possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

PERIGO

AVISO
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SEGURANÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS

5. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a 
ser utilizado, antes de montar ou desmontar qualquer 
acessório e antes de proceder à respectiva limpeza.

6. Evite tocar nas peças em movimento.
7. Não utilize qualquer aparelho se o cabo eléctrico ou 

a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver 
avariado ou se este tiver caído ou estiver danificado. 
Devolva o aparelho ao Centro de Assistência 
Autorizada mais próximo para controlo, reparação ou 
regulação mecânica ou eléctrica. 

8. A utilização de acessórios não recomendados ou 
vendidos pela KitchenAid pode provocar incêndios, 
choque eléctrico ou ferimentos.

9. Não utilize o aparelho ao ar livre.
10. Não deixe o cabo eléctrico pendurado na borda da 

mesa ou bancada.
11.  Mantenha as mãos e os utensílios afastados 

das lâminas ou discos em movimento durante o 
processamento da comida, para evitar o risco de 
ferimentos graves e evitar danificar o processador de 
alimentos. Poderá utilizar uma espátula para raspar, 
mas apenas quando o processador de alimentos 
estiver desligado.

12. As lâminas são bastante afiadas. O manuseamento de 
lâminas afiadas, o esvaziamento da taça e a limpeza 
do acessório requerem precaução.

13. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque a 
lâmina ou discos na base sem montar primeiro a taça.

14. Certifique-se de que a tampa está correctamente 
montada antes de utilizar o aparelho.

15. Não introduza alimentos manualmente. Utilize sempre 
o calcador.

16. Não tente forçar o mecanismo de bloqueio da tampa.

SEGURANÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS
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Tensão: 220-240 Volts 
Frequência: 50-60 Hertz 
Potência: 300 Watts

Requisitos eléctricos

Eliminação de equipamentos eléctricos

SEGURANÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

17. Este aparelho destina-se a aplicações domésticas 
e semelhantes, tais como:
 -  áreas de cozinha dos funcionários em lojas, 
escritórios e outros ambientes de trabalho
 -  quintas
 -  por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes 
residenciais equivalentes
 -  pousadas e ambientes equivalentes.

18. Tome cuidado ao deitar líquido quente na trituradora; 
este poderá ser projetado devido à formação súbita de 
vapor.

Eliminar o material de embalagem 
O material de embalagem é 100% reciclável 
e devidamente rotulado com o símbolo de 
reciclagem . Consequentemente, os 
vários componentes da embalagem devem 
ser eliminados de forma responsável e de 
acordo com os regulamentos locais para a 
eliminação de desperdícios.

Eliminação do produto 
- Este aparelho está classificado de acordo 
com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre 
destruição de Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos (REEE).

- Ao garantir a eliminação adequada deste 
produto, estará a ajudar a evitar potenciais 
consequências negativas para o ambiente e 
para a saúde pública, que poderiam derivar 
de um manuseamento de desperdícios 
inadequado deste produto. 

- O símbolo  no produto ou nos 
documentos que acompanham o produto, 
indica que este aparelho não deve receber um 
tratamento semelhante ao de um desperdício 
doméstico, devendo ser depositado num 
centro de recolha adequado para a reciclagem 
de equipamentos elétricos e eletrónicos. 

Para obter informações mais detalhadas sobre 
o tratamento, a recuperação e a reciclagem 
deste produto, contacte a Câmara Municipal, 
o serviço de eliminação de desperdícios 
domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

NOTA: Se a ficha não encaixar na tomada, 
contacte um electricista qualificado. Não 
efectue qualquer modificação à ficha.
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças do processador de alimentos

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335

SEGURANÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Disco de ralar reversível 
(2 mm e 4 mm)

Disco de cortar com 
ajustamento externo 
(mais fino a mais grosso)

Lâmina multifunções 
em aço inoxidável

Lâmina de amassar*

Adaptador 
de disco

Adaptador 
de corte

Adaptador 
de transmissão

 Mini-taça de 950 mL*  
e mini-lâmina*

Base

Taça de trabalho 
de 3,1 L

Tampa da taça de 
trabalho com tubo 

de alimentação 3-em-1

Calcador 
de 3 peças

Caixa para 
acessórios*

Controlo de 
corte com 

ajustamento 
externo

Batedor de ovos*
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Tradução das etiquetas das peças em inglês

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335

Peça Etiqueta em inglês Tradução

ATENÇÃO: Não abra o aparelho 
com as lâminas em movimento

Capacidade máx

Nível do líquido

RODAR PARA BLOQUEAR
Aviso
Lâmina Rotativa
Utilize sempre o calcador.
Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.
Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

Adaptador de transmissão

Adaptador de corte

Multifunções

EMPURRAR PARA BLOQUEAR

EMPURRAR PARA BLOQUEAR

Mini multifunções*

Massa*

Corte ajustável  
(mais fino a mais grosso)

Ralar fino

Batedor de ovos*

Ralar médio

CAUTION : Do not  
open until blades stop

Max Fill

Liquid Level

TWIST TO LOCK
Warning 
Rotating Blade Hazard 
Always use food pusher. 
Keep fingers out of openings. 
 
Keep away from children. 
Failure to do so can result  
in amputation and cuts.

Drive Adapter

Slicing Adapter

Multipurpose

PUSH TO LOCK

PUSH TO LOCK

Mini Multipurpose*

Dough*

Adjustable Slicing  
(thin to thick)

Fine Shredding

Egg Whip*

Medium Shredding
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PEÇAS E CARACTERÍSTICASPEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Características importantes do processador de alimentos

Controlo de corte com ajustamento 
externo
O exclusivo disco de cortar da KitchenAid 
com ajustamento externo permite-lhe 
ajustar a espessura do corte sem que 
necessite de remover a lâmina. Com 
o disco de cortar instalado, basta deslizar 
o Controlo de espessura de corte para 
a regulação pretendida - não necessita de 
remover a tampa nem sequer de desligar 
o processador de alimentos!
Velocidade 1/Velocidade 2/Controlo  
Pulse ( )
Duas velocidade e o modo Pulse  
(impulso [ ]) proporcionam um controlo 
preciso e resultados excelentes com 
praticamente qualquer alimento.
Tampa da taça de trabalho com tubo 
de alimentação 3-em-1
O tubo de alimentação 3-em-1 acomoda 
alimentos de grandes dimensões (como 
tomates, pepinos e batatas) com um mínimo 
de corte prévio. 

Calcador de 3 peças
Existem três calcadores alojados uns 
dentro dos outros. Remova o calcador 
médio do calcador grande para obter um 
tubo de alimentação de tamanho médio, 
para processamento contínuo. 
Para processar continuamente alimentos de 
menores dimensões (ervas, nozes, cenouras 
e aipo), remova o calcador estreito e utilize 
o tubo de alimentação estreito. 
Um pequeno orifício, localizado na parte 
inferior do calcador estreito, facilita a adição 
de azeite aos ingredientes - basta encher 
com a quantidade pretendida de azeite ou 
qualquer outro ingrediente líquido.
Base resistente
A resistente base, à prova de deslize, aumenta 
a estabilidade e reduz a vibração durante 
tarefas de processamento mais difíceis.
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Acessórios incluídos

ACESSÓRIOS

Taça de trabalho de 3,1 L
A resistente taça de trabalho, de grandes 
dimensões, permite processar grandes 
quantidades de alimentos.
Mini-taça de 950 mL* e mini-lâmina*
A mini-taça e a mini-lâmina em aço 
inoxidável são perfeitas para picar e misturar 
pequenas quantidades de alimentos.
Disco de cortar com ajustamento 
externo
O disco de cortar pode ser ajustado entre 
aproximadamente 1 a 6 mm.
Disco de ralar reversível
O disco de ralar é reversível para permitir 
ralar queijo ou vegetais de forma mais ou 
menos grosseira
Adaptador de transmissão
O adaptador de transmissão é utilizado, 
em conjunto com o adaptador adequado, 
para ligar os discos de cortar/ralar e a mini-
lâmina* ao eixo de transmissão existente na 
base.
Adaptador de corte 
O adaptador é montado sobre o adaptador 
de transmissão, na parte inferior do disco 
de cortar ajustável.

Adaptador de disco
O adaptador é montado sobre o adaptador de 
transmissão, na parte inferior do disco de ralar.
Lâmina multifunções em aço inoxidável
Esta versátil lâmina pica, corta, mistura 
e emulsiona alimentos em poucos segundos.
Lâmina de amassar*
A lâmina de amassar foi concebida 
especialmente para misturar e amassar 
massa levedada.
Batedor de ovos*
O batedor de ovos permite bater rapidamente 
claras em castelo para merengues, mousses, 
soufflés e sobremesas. 
Caixa para acessórios*
Esta caixa, resistente e apelativa, permite 
organizar e proteger as lâminas, os discos 
e os acessórios.
Espátula/Ferramenta de limpeza* 
(não ilustrada)
A sua forma especial permite remover 
alimentos das taças, discos e lâminas mais 
facilmente.

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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ACESSÓRIOS

Descrição geral da montagem dos discos

O processador de alimentos é fornecido com dois adaptadores de disco diferentes. 
Um é utilizado exclusivamente com o disco de cortar ajustável. O outro é utilizado 
com o disco de ralar reversível e todos os outros discos opcionais.

ACESSÓRIOS

Disco de cortar 
ajustável

Disco de ralar 
reversível 

Adaptador 
de corte

Adaptador 
de disco

Adaptador 
de transmissão

Adaptador 
de transmissão

Montagem 
correcta
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Guia de selecção de acessórios

ACESSÓRIOS

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335

Queijo
Chocolate
Fruta
Ervas frescas
Nozes
Tofu
Vegetais
Carne

Molho para massa
Pesto
Salsa
Molhos
Massa para bolos
Massa para tartes

Ovos

Massa levedada

Batatas
Vegetais (moles)

Couve
Queijo
Chocolate
Fruta (rija)
Vegetais (rijos)

Fruta (mole)
Batatas
Tomate
Vegetais (moles)

Queijo 
Chocolate
Fruta (rija)
Vegetais (rijos)

Cortar finoCortar grosso

Ralar médio Ralar fino

Bater

CortarPicar Puré

Misturar

Amassar

OU

Lâmina multifunções em aço inoxidável

Disco de cortar ajustável

Disco de ralar reversível

Lâmina de amassar em plástico*

Batedor de ovos*

Mini-taça* e mini-lâmina multifunções 
em aço inoxidável*

Acção Regulação Alimento Acessório
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Remover a tampa da taça de trabalho

Antes da primeira utilização 

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

O processador de alimentos é fornecido com a tampa montada na taça de trabalho e com a 
mini-taça* no interior da taça de trabalho.
Para remover a tampa da taça de trabalho para a limpeza inicial:

Antes de utilizar o processador de alimentos pela primeira vez, lave a taça de trabalho, a tampa da 
taça de trabalho, a mini-taça*, os calcadores do tubo de alimentação, os discos e as lâminas à mão 
ou na máquina de lavar loiça (consulte “Manutenção e limpeza”).

1 Agarre no tubo de alimentação existente 
na tampa da taça de trabalho e rode-o 
para a direita para a remover da taça de 
trabalho.

2 Remova a mini-taça*. 
 
 

Após a lavagem, os discos, as lâminas e os 
veios desmontados devem ser guardados 
na caixa fornecida*, num local fora do 
alcance das crianças. Para facilitar o 
armazenamento, a mini-taça* pode ficar 
encaixada no interior da taça de trabalho.

ACESSÓRIOS

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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Montar a taça de trabalho 

NOTA: Seleccione o acessório que pretende utilizar e monte-o de acordo com as instruções 
existentes nas páginas seguintes.

Veio de 
transmissão

1 Coloque o processador de alimentos 
sobre uma bancada seca e nivelada, 
com os controlos virados para a frente. 
Não ligue o processador de alimentos 
à corrente enquanto este não estiver 
completamente montado.

2 Coloque a taça de trabalho sobre 
a base, alinhando a saliência com o 
encaixe existente na base. O orifício 
central deverá ficar posicionado sobre  
o eixo de transmissão. 

3 Agarre na pega da taça de trabalho e 
rode-a para a esquerda, para a bloquear 
na base.
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Montar a tampa da taça de trabalho 

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Calcador

1 Coloque a tampa sobre a taça de 
trabalho com o tubo de alimentação 
imediatamente à esquerda da pega 
da taça de trabalho. Agarre no tubo 
de alimentação e rode a tampa para a 
direita até que esta encaixe.

2 Monte o calcador no tubo de alimentação 
3-em-1. Consulte “Utilizar o tubo 
de alimentação 3-em-1” para obter 
informações sobre a utilização com 
alimentos de tamanhos variados. 

NOTA: Certifique-se de que instala 
o acessório pretendido antes de montar 
a tampa da taça de trabalho.

NOTA: O processador de alimentos não funciona se a taça de trabalho e a tampa da taça de 
trabalho não estiverem correctamente encaixadas na base e o calcador grande estiver inserido 
no tubo de alimentação até à linha de enchimento máximo (aproximadamente até metade).

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS
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Montar o disco de cortar ajustável

1 Com a taça de trabalho instalada, monte 
o adaptador de transmissão no eixo de 
transmissão existente na base. 
 
 
 

2 Segurando no disco de cortar ajustável 
pelos 2 apoios para dedos, alinhe os 
pinos existentes no adaptador do 
disco de cortar com as ranhuras em L 
existentes no disco. Empurre o disco 
contra o adaptador e rode-o para 
encaixar os pinos na ranhura em L.

3 Empurre a lâmina de cortar e o 
adaptador de cortar contra o adaptador 
de transmissão. 

4 Monte a tampa da taça de trabalho, 
certificando-se de que esta encaixa.

IMPORTANTE: O disco de cortar ajustável só pode ser montado numa direcção. 

SUGESTÃO: Poderá necessitar de rodar o disco/adaptador de transmissão até que  
este encaixe. 
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PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Ajustar a espessura de corte

Mais grosso

Mais fino

Regule a espessura de corte pretendida 
movendo a alavanca para a esquerda 
(mais fino) ou para a direita (mais grosso).

NOTA: A alavanca só funciona com o disco 
de cortar ajustável. A alteração da regulação 
de espessura com outros discos ou lâminas 
montados não terá qualquer efeito no 
funcionamento.

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS
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Montar o disco de ralar

3 Com a taça de trabalho montada, 
encaixe o adaptador de transmissão 
no veio de transmissão. 

2 Encaixe o adaptador de transmissão 
no adaptador de disco. 

1 Segurando no disco pelos 2 apoios para 
dedos, introduza o adaptador no orifício 
existente na parte inferior do disco. 

4 Monte a tampa da taça de trabalho, 
certificando-se de que esta encaixa.

IMPORTANTE: Quando utilizar o disco de ralar reversível certifique-se de que o lado 
pretendido (médio/fino) está virado para CIMA.

SUGESTÃO: Poderá necessitar de rodar o disco/adaptador de transmissão até que  
este encaixe. 
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PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Montar a lâmina multifunções ou lâmina de amassar*

1 Coloque a lâmina no eixo de transmissão. 
Rode a lâmina para que esta entre no 
eixo de transmissão.  
 
 
 
 

2 Empurre para bloquear: empurre 
firmemente a lâmina multifunções até 
ao fim do respectivo curso. A lâmina 
multifunções está equipada com uma 
anilha estanque interna que encaixa 
no centro da taça de trabalho.Monte  
a tampa da taça de trabalho,  
certificando-se de que esta encaixa.

IMPORTANTE: A lâmina multifunções e a lâmina de amassar* só podem ser utilizadas  
na taça de trabalho. 

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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Montar a mini-taça* e a mini-lâmina*

3 Monte a tampa da taça de trabalho, 
certificando-se de que esta encaixa. 
 
 
 
 

2 Introduza o adaptador de transmissão 
na mini-lâmina e coloque o conjunto 
no eixo de transmissão. Poderá ser 
necessário rodar a lâmina para que esta 
alcance a posição correcta. Empurre-a 
para a encaixar. 

1 Coloque a mini-taça dentro da taça de 
trabalho sobre o eixo de transmissão. 
Rode a mini-lâmina até que as patilhas 
existentes na extremidade superior da 
taça encaixem nas ranhuras existentes 
na parte superior da taça de trabalho.

4 Para remover a mini-taça após a 
utilização, remova a mini-lâmina 
puxando-a na vertical pela tampa. 
Em seguida, levante e remova a taça 
utilizando os dois apoios para dedos 
existentes na extremidade superior  
da taça.

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Instalar o batedor de ovos*

2 Com a taça de trabalho montada na 
base, coloque o batedor de ovos no 
eixo de transmissão. Rode o batedor  
de ovos para que este entre no eixo  
de transmissão. 
 

1 Certifique-se de que o batedor de 
ovos está correctamente montado. Se 
tiver desmontado as duas peças para 
as limpar, alinhe o pino existente no 
adaptador do batedor de ovos com a 
ranhura existente no batedor e rode 
para encaixar.

3 Monte a tampa da taça de trabalho, 
certificando-se de que esta encaixa.

IMPORTANTE: O batedor de ovos só pode ser utilizado na taça de trabalho. 

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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Utilizar o tubo de alimentação 3-em-1

O tubo de alimentação 3-em-1 está equipado 
com um calcador de 3 peças. Utilize 
o calcador completo para processar alimentos 
de grandes dimensões ou utilize as peças 
internas para criar tubos de alimentação 
de tamanho médio ou pequeno, para 
processar alimentos de menores dimensões. 
Para cortar ou ralar alimentos pequenos, 
introduza o calcador de 3 peças no tubo de 
alimentação e, em seguida, levante o calcador 
pequeno para o remover. Utilize o tubo de 
alimentação e o calcador pequenos para 
processar alimentos pequenos ou esguios, 
como cenouras ou aipo. Quando não estiver 
a utilizar o tubo de alimentação pequeno, 
certifique-se de que encaixa o calcador 
pequeno. 
Para verter lentamente azeite ou outros 
ingredientes líquidos na taça de trabalho, basta 
colocar a quantidade de líquido pretendida 
no calcador pequeno. Um pequeno orifício, 
existente na parte inferior do calcador, irá 
distribuir o ingrediente líquido de forma 
constante.
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UTILIZAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Antes de utilizar

AVISO

Lâmina rotativa

Utilize sempre o pressionador 
de alimentos.

Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.

Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

Antes de utilizar o processador de alimentos, 
certifique-se de que a taça de trabalho, 
as lâminas e a tampa da taça de trabalho 
estão correctamente montados na base 
do processador de alimentos (consulte 
“Preparar o processador de alimentos”).

Esta linha existente na taça indica o nível 
máximo de líquido que pode ser colocado 
no processador de alimentos.

PREPARAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS
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UTILIZAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Utilizar o controlo Pulse ( )

UTILIZAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

O controlo de impulso ( ) permite 
controlar a duração e a frequência do 
processamento com precisão. Esta função 
é ideal para trabalhos que necessitam 
de um toque suave. Basta premir sem 
soltar o botão PULSE ( ) para iniciar o 
processamento a alta velocidade e soltar  
o botão para parar.

Utilizar o controlo de velocidade 1/velocidade 2

IMPORTANTE: Aguarde até que a lâmina ou o disco pare completamente antes de remover 
a tampa da taça de trabalho. Certifique-se de que desliga o processador de alimentos antes de 
remover a tampa da taça de trabalho ou antes de desligar o processador de alimentos da corrente.

NOTA: Se o processador de alimentos não funcionar, certifique-se de que a taça de trabalho 
e a tampa estão correctamente encaixadas na base (consulte “Preparar o processador de 
alimentos”).

2 Para parar o processador de alimentos, 
prima o botão O (OFF). A luz apaga-se 
e a lâmina ou o disco pára dentro de 
alguns segundos.  
 
 
 

1 Para ligar o processador de alimentos, 
prima o botão de velocidade 1 
(velocidade baixa, para alimentos 
moles) ou o botão de velocidade 
2 (velocidade alta, para alimentos 
rijos). O processador de alimentos 
irá funcionar continuamente e a luz 
acende-se. 
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UTILIZAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

4 Se estiver a utilizar a mini-taça*, 
remova-a utilizando os apoios para 
dedos localizados na extremidade 
superior.  

Remover os alimentos processados

3 Se estiver a utilizar um disco, retire-o 
antes de remover a taça. Segure 
no disco pelos 2 apoios para dedos 
e levante-o na vertical. Remova o 
adaptador.

2 Rode a tampa da taça de trabalho 
para a esquerda e remova-a.

1 Prima o botão O (OFF). Desligue  
o processador de alimentos antesde  
o desmontar. 

UTILIZAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

5 Rode a taça de trabalho para a esquerda 
para a soltar da base. Levante-a para a 
remover.  
 
 

6 A lâmina multifunções pode ser 
removida da taça de trabalho antes de 
retirar o conteúdo da taça. Também 
poderá manter a lâmina bloqueada no 
local. Em seguida, remova os alimentos 
da taça e da lâmina com uma espátula.

1. Prima o botão O (OFF).
2. Desligue o processador de alimentos antes 

de o limpar. 
3. Limpe a base e o cabo com um pano 

humedecido em água tépida com 
detergente líquido para a loiça e enxagúe 
com um pano húmido. Seque com um 
pano macio. Não utilize produtos de 
limpeza abrasivos ou esfregões.

4. Note que estas taças isentas de bifenol A 
necessitam de um tratamento especial. 
Se optar por utilizar a máquina de lavar 
loiça em vez da lavagem manual, siga 
estas instruções.
 - Todas as peças podem ser lavadas 

no tabuleiro superior da máquina de 
lavar loiça.

 - Evite colocar a taça de lado.
 - Evite utilizar programas de alta 

temperatura.

5. Se lavar manualmente as peças do 
processador de alimentos, evite utilizar 
produtos de limpeza abrasivos ou 
esfregões. Se o fizer, poderá riscar ou 
manchar a taça de trabalho e a tampa. 
Seque cuidadosamente todas as peças 
após a lavagem.

6. Para evitar danificar o sistema de bloqueio, 
guarde sempre a taça de trabalho 
e a tampa na posição de desbloqueio 
quando não as estiver a utilizar.

7. Enrole o cabo de alimentação à volta 
da taça de trabalho. Prenda a ficha 
encaixando-a no cabo.

8. Os discos, as lâminas e os veios 
desmontados devem ser guardados na 
caixa fornecida*, num local fora do alcance 
das crianças.

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

Para picar fruta ou 
vegetais frescos: 
Descasque e remova 
o caroço e/ou as 

sementes. Corte os alimentos em pedaços 
de 2,5 - 4 cm. Processe os alimentos até 
obter o tamanho desejado utilizando  
impulsos ( ) breves de 1 a 2 segundos. 
Raspe os lados da taça, se necessário. 
Para fazer puré de fruta e vegetais 
cozidos (excepto batatas): 
Adicione 60 mL de líquido indicado na receita 
por cada chávena (235 mL) de alimentos. 
Processe os alimentos, utilizando impulsos ( ) 
curtos, até estarem finamente picados. 
Em seguida, processe continuamente até 
alcançar a textura pretendida. Raspe os 
lados da taça, se necessário. 
Para preparar puré de batata:
Rale batatas cozidas quentes utilizando 
o disco de ralar. Troque o disco de ralar 
pela lâmina multifunções. Adicione manteiga 
à temperatura ambiente, leite e temperos. 
Utilize 3 a 4 impulsos ( ) de 2 a 3 segundos 
até ficar homogéneo e o leite ter sido 
absorvido. Não processe em demasia. 
Para picar fruta seca (ou espessa): 
Os alimentos devem estar frios. Adicione 
60 mL da farinha indicada na receita por 
120 mL de fruta seca. Processe a fruta, 
utilizando impulsos ( ) curtos, até alcançar 
a textura pretendida. 
Para picar finamente casca de citrinos: 
Utilizando uma faça afiada, remova a casca 
(sem a membrana branca) dos citrinos. Corte 
a casca em tiras pequenas. Processe até estar 
finamente picado. 
Para picar alho, ervas frescas ou pequenas 
quantidades de vegetais: 
Mantendo o processador em funcionamento, 
deite os alimentos através do tubo de 
alimentação. Processe até estar picado. 
Para obter os melhores resultados, certifique-
se de que a taça de trabalho e as ervas estão 
bem secas antes de picar.

Para picar nozes ou preparar manteigas 
vegetais: 
Processe até 710 mL de nozes até obter  
a textura pretendida, utilizando impulsos ( ) 
curtos de 1 a 2 segundos. Para obter uma 
textura mais grosseira, processe quantidades 
mais pequenas, utilizando 1 ou 2 impulsos  
de 1 a 2 segundos. Utilize mais  
impulsos ( ) para obter uma textura  
mais fina. Para preparar manteigas vegetais, 
processe continuamente até obter um 
preparado cremoso. Guarde no frigorífico. 
Para picar carne, aves ou marisco 
cozinhado ou cru: 
Os alimentos devem estar muitos frios. 
Corte em pedaços de 2,5 cm. Processe 
até 455 g de cada vez até obter o tamanho 
pretendido, utilizando impulsos ( ) curtos 
de 1 a 2 segundos. Raspe os lados da taça, se 
necessário. 
Para triturar pão, biscoitos ou bolachas 
de água e sal: 
Corte o pão em pedaços de 3,5 - 5 cm. 
Processe até obter uma textura fina. Para 
pedaços maiores, utilize 2 a 3 impulsos ( )  
de 1 a 2 segundos. Em seguida, processe até 
obter uma textura fina. 
Para derreter chocolate numa receita: 
Misture as quantidades de chocolate e açúcar 
indicadas na receita na taça de trabalho. 
Processe até estar finamente picado. Aqueça 
a quantidade de líquido indicada na receita. 
Mantendo o processador em funcionamento, 
deite o líquido quente através do tubo de 
alimentação. Processe até obter uma textura 
suave. 
Para ralar queijos rijos, como parmesão 
e romano: 
Não tente processar queijo que não consiga 
perfurar com a ponta de uma faca afiada. 
Pode utilizar a lâmina multifunções para ralar 
queijos rijos. Corte o queijo em pedaços 
de 2,5 cm. Coloque na taça de trabalho. 
Processe, utilizando impulsos ( ) curtos, 
até estar grosseiramente picado. Processe 
continuamente até estar finamente picado. 
Também é possível adicionar pedaços de 
queijo através do tubo de alimentação com 
o processador em funcionamento.

Utilizar a lâmina multifunções

NOTA: O processamento de nozes e outros alimentos rijos poderá riscar o acabamento  
do interior da taça.

UTILIZAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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Corte os alimentos em pedaços para 
caberem vertical ou horizontalmente no 
tubo de alimentação e compacte-os bem 
no tubo de alimentação para os manter 
correctamente posicionados. Processe 
utilizando uma pressão homogénea. 
Alternativamente, utilize o tubo de 
alimentação pequeno do calcador de duas 
peças. Posicione os alimentos verticalmente 
no tubo e utilize o calcador pequeno para os 
processar.
Para cortar ou ralar frutas e vegetais 
redondos, como cebolas, maçãs e 
pimentões: 
Descasque, remova o caroço e as sementes. 
Corte em metades ou quartos para caber no 
tubo de alimentação. Posicione no tubo de 
alimentação. Processe utilizando uma pressão 
homogénea.
Para cortar ou ralar frutas e vegetais 
pequenos, como morangos, cogumelos 
e rabanetes: 
Posicione os alimentos vertical 
ou horizontalmente, em camadas, no tubo 
de alimentação. Encha o tubo de alimentação 
para manter os alimentos correctamente 
posicionados. Processe utilizando uma pressão 
homogénea. Alternativamente, utilize o tubo 
de alimentação pequeno do calcador de duas 
peças. Posicione os alimentos verticalmente 
no tubo e utilize o calcador pequeno para 
os processar. 

Para cortar ou ralar 
frutas ou vegetais 
longos e de diâmetro 

relativamente pequeno, como aipo, 
cenouras e bananas:

Para ralar queijos firmes 
e moles: 
O queijo firme deve estar 

muito frio. Para obter melhores resultados 
com queijos moles, como mozarela, coloque 
10 a 15 minutos no congelador antes de 
processar. Corte de forma a caber no tubo de 
alimentação. Processe utilizando uma pressão 
homogénea.

Para cortar aves ou carne crua, como 
carne para refogar: 
Corte ou enrole os alimentos de forma 
a caberem no tubo de alimentação. 
Acondicione e coloque os alimentos no 
congelador até estarem rijos ao toque, 
entre 30 minutos e 2 horas dependendo da 
espessura dos alimentos. Certifique-se de que 
consegue perfurar os alimentos com a ponta 
de uma faca afiada. Se não conseguir, deixe 
descongelar ligeiramente. Processe utilizando 
uma pressão homogénea. 
Para cortar aves ou carne cozinhada, 
incluindo salame, chouriço, etc.: 
Os alimentos devem estar muitos frios. 
Corte em pedaços para caberem no tubo 
de alimentação. Processe os alimentos 
utilizando uma pressão firme e homogénea. 
Para ralar espinafres e outras 
leguminosas: 
Empilhe as folhas. Enrole e posicione 
verticalmente no tubo de alimentação. 
Processe utilizando uma pressão homogénea.

Utilizar um disco de cortar ou ralar
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• Alimentos diferentes necessitam de níveis 
de pressão diferentes para a obtenção 
dos melhores resultados ao cortar e 
ralar. De uma forma geral, utilize uma 
pressão mais suave para alimentos moles 
e delicados (morango, tomate, etc.), 
pressão moderada para alimentos médios 
(courgette, batatas, etc.) e mais pressão 
para alimentos mais rijos (cenouras, 
maças, queijos rijos, carne parcialmente 
congelada, etc.).

•    O queijo mole ou médio poderá espalhar-
se ou enrolar-se no disco de cortar. Para 
impedir que isto aconteça, coloque o 
queijo no frigorífico antes de o cortar. 

• Por vezes, alguns alimentos mais esguios, 
como cenouras ou aipo, podem tombar 
no tubo de alimentação, o que origina um 
corte irregular. Para o minimizar, corte 
os alimentos em vários pedaços e encha 
o tubo de alimentação. Para processar 
alimentos menores ou mais esguios, o 
tubo de alimentação pequeno do calcador 
de duas peças torna-se especialmente útil.

A lâmina para massa foi 
concebida especialmente 
para misturar e amassar 
massa de modo rápido 

e consistente. Para obter os melhores 
resultados, não tente fazer receitas que 
utilizem mais de 350 g de farinha.

• Para evitar danificar a lâmina ou o motor, 
não processe alimentos que estejam tão 
duros ou firmemente congelados que não 
seja possível cortá-los com a ponta de uma 
faca afiada. Se um pedaço de um alimento 
rijo, como uma cenoura, ficar encravado 
na lâmina, pare o processador e remova 
a lâmina. Remova cuidadosamente os 
alimentos da lâmina. 

• Não encha demasiado a taça de trabalho 
ou a mini-taça*. Para misturas finas, 
encha a taça de trabalho até 1/2 a 2/3 da 
capacidade. Para misturar mais espessas, 
encha a taça de trabalho até 3/4 da 
capacidade. Para líquidos, encha até ao 
nível máximo conforme descrito na secção 
“Utilizar o processador de alimentos - 
nível máximo de líquido”. Para picar, a taça 
de trabalho não deve estar a mais de 1/3 
a 1/2 da capacidade. Utilize a mini-taça* 
para processar até 235 mL de líquidos ou 
120 mL de sólidos. 

• Posicione os discos de cortar de modo 
a que a superfície de corte esteja 
imediatamente à direita do tubo de 
alimentação. Isto permite que a lâmina 
efectue uma rotação completa antes de 
entrar em contacto com os alimentos. 

• Para tirar máximo partido da velocidade 
do processador, deite os ingredientes 
a picar no tubo de alimentação com o 
processador em funcionamento. 

Utilizar a lâmina de amassar*

Sugestões úteis

SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

*Incluído apenas no modelo 5KFP1335
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• Quando preparar massa de bolo ou 
bolachas, utilize primeiro a lâmina 
multifunções para bater a manteiga e o 
açúcar. Adicione os ingredientes secos em 
último lugar. Coloque as nozes e as frutas 
sobre a mistura de farinha para evitar 
cortar em demasia. Processe as nozes e 
as frutas, utilizando impulsos ( ) curtos, 
até estarem incorporados nos outros 
ingredientes. Não processe em demasia. 

• Se os alimentos cortados ou picados se 
acumularem de um dos lados da taça, 
pare o processador e redistribua os 
alimentos utilizando uma espátula. 

• Se os alimentos alcançarem a parte 
inferior de um disco de cortar ou ralar. 
remova-os. 

• É possível que alguns pedaços 
permaneçam sobre a parte superior do 
disco após cortar ou ralar. Se pretender, 
corte estes pedaços manualmente e  
junte-os à mistura. 

• Organize as tarefas de processamento 
de modo a minimizar o número de vezes 
que necessita de limpar a taça. Processe 
os ingredientes secos ou sólidos antes dos 
ingredientes líquidos. 

• Para limpar facilmente ingredientes da 
lâmina multifunções, basta esvaziar a taça 
de trabalho, voltar a colocar a tampa e, 
em seguida, utilizar alguns impulsos ( ) 
de 1 a 2 segundos.

• Depois de remover a tampa da taça de 
trabalho, coloque-a de cabeça para baixo 
sobre a bancada. Isto irá ajudar a manter 
a bancada limpa.

• Utilize uma espátula para remover 
os ingredientes da taça de trabalho.

• O processador de alimentos não foi 
concebido para efectuar as seguintes 
funções: 
 - Triturar grãos de café, cereais 

ou especiarias rijas
 - Triturar ossos ou outras partes 

não comestíveis de alimentos
 - Liquidificar frutos ou vegetais crus.
 - Cortar ovos cozidos ou carnes 

não refrigeradas. 
• Se alguma peça de plástico ficar 

descolorada devido aos tipos de alimentos 
processadas, limpe-a com sumo de limão.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o processador de alimentos não estiver em boas condições ou não funcionar, 
verifique o seguinte:
O processador de alimentos não 
funciona:
• Certifique-se de que a taça e a tampa 

estão correctamente alinhadas e 
encaixadas e que o calcador grande no 
tubo de alimentação.

• Quando utilizar a abertura do tubo de 
alimentação grande, certifique-se de que 
não existem alimentos acima da linha de 
Capacidade máx no tubo de alimentação.

• Prima apenas um botão de cada vez.  
O processador de alimentos não 
funciona se forem premidos vários 
botões simultaneamente.

• O processador de alimentos está ligado 
à corrente?

• O fusível do circuito eléctrico de 
alimentação do processador de alimentos 
está em bom estado? Se tiver uma caixa 
de disjuntores, verifique se o circuito está 
fechado.

• Desligue o processador de alimentos e 
volte a ligá-lo à tomada eléctrica.

• Se o processador de alimentos não estiver 
à temperatura ambiente, aguarde até que 
atinja a temperatura ambiente e tente 
novamente.

O processador de alimentos não está 
a cortar ou relar adequadamente:
• Certifique-se de que o lado do disco com 

a lâmina levantada está virado para cima 
no adaptador comum. 

• Se estiver a utilizar a lâmina de cortar 
ajustável, certifique-se de que está ajustada 
para a espessura correcta.

• Certifique-se de que os ingredientes são 
adequados para cortar ou ralar. Consulte 
“Sugestões para resultados profissionais”. 

Se não conseguir fechar a tampa da taça 
de trabalho quando utilizar o disco:
• Certifique-se de que o disco está 

instalado correctamente, com o ponto 
saliente virado para cima, e que está 
correctamente posicionado no adaptador 
de transmissão.

Caso o problema não seja provocado por 
um dos pontos anteriores, consulte a secção 
“Garantia e Assistência”.

Ponto saliente

Linha de capacidade máxima 
no tubo de alimentação

SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Duração 
da Garantia: A KitchenAid Pagará: A KitchenAid Não Pagará:

Europa, Médio 
Oriente e África: 

Para o Modelo 
5KFP1335, 
5KFP1325:  
Três anos de 
Garantia Total 
a partir da data 
de aquisição.

As peças de substituição 
e os custos de mão-de-
obra relacionados com 
a reparação de defeitos 
de materiais ou fabrico. 
A assistência tem de ser 
fornecida por um Centro 
de Assistência Autorizada 
da KitchenAid.

A.  Reparações quando o processador 
de alimentos for utilizado para 
outros fins que não a preparação 
normal de alimentos.

B.  Danos resultantes de acidentes, 
alterações, mau uso, abuso ou 
instalação/funcionamento em 
discordância com o regulamento 
elétrico local.

Garantia do processador de alimentos KitchenAid

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
www.KitchenAid.eu

©2017 Todos os direitos reservados. 
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Serviço de assistência

Centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada 
localmente por um Centro de Assistência 
Autorizada da KitchenAid. Contacte 
o revendedor onde adquiriu o aparelho 
para obter o nome do Centro de Assistência 
Autorizada da KitchenAid mais perto da 
sua residência.

Em Portugal:
LUSOMAX LDA. 
Avenida Salgueiro Maia, 949 
Edifício Matesica - Abóboda 
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel.: +351/214 448 400 
Fax: +351/214 440 152 
geral@lusomax.pt

Em Portugal:
LUSOMAX LDA. 
Avenida Salgueiro Maia, 949 
Edifício Matesica - Abóboda 
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel.: +351/214 448 400 
Fax: +351/214 440 152 
geral@lusomax.pt
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