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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Processador 
de Alimentos

Cesto do 
Espremedor 
de Citrinos*

*Para utilização com os Processadores de Alimentos de 3,1 L (5KFP1335/1325)�
Utilize o Espremedor de Citrinos para obter sumo a partir dos seus citrinos favoritos�

Adaptador de disco 
(utilizar com o adaptador 

de transmissão)

Cone do 
Espremedor 
de Citrinos*
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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 indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar 
a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

PERIGO

AVISO

INSTRUÇÕES DE 
SEGURANÇA IMPORTANTES

A utilização de aparelhos elétricos 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. A utilização de acessórios não recomendados ou 

vendidos pela KitchenAid pode provocar incêndios, 
choque elétrico ou ferimentos.

3. As lâminas são muito afiadas. O manuseamento 
de lâminas afiadas e a limpeza do aparelho 
requerem precaução.

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

5. Consulte também a secção de Instruções de segurança 
importantes incluída no Manual de instruções fornecido 
com o Processador de Alimentos. 

SEGURANÇA DO ESPREMEDOR DE CITRINOS

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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SEGURANÇA DO ESPREMEDOR DE CITRINOS

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 DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

1 Coloque o Espremedor de Citrinos 
no eixo de transmissão� 2

Coloque o cesto coador na taça de 
trabalho com o grampo de encaixe 
posicionado à esquerda da pega da 
taça de trabalho�

MONTAR O ESPREMEDOR DE CITRINOS

UTILIZAR O ESPREMEDOR DE CITRINOS
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o Espremedor de Citrinos pela primeira vez, lave o cesto coador e o cone 
manualmente ou na máquina de lavar loiça (consulte a secção de “Manutenção e limpeza”).
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UTILIZAR O ESPREMEDOR DE CITRINOS

3 Rode o cesto para a esquerda até 
o grampo encaixar na pega� 4

Coloque o cone dentro do cesto 
coador sobre o eixo de transmissão� 
Poderá ser necessário rodar o cone 
para que este encaixe corretamente� 

1

Corte o citrino ao meio e coloque 
uma das metades no cone, com o lado 
cortado para baixo, mantendo-o 
firmemente pressionado ao cone 
com as suas mãos� Prima o botão 1�

2
Prima o botão 0 quando todo o sumo 
estiver extraído� Repita o processo 
com a restante fruta�

FUNCIONAMENTO DO ESPREMEDOR DE CITRINOS
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1

Todas as peças do Espremedor 
de Citrinos podem ser lavadas na 
máquina de lavar loiça. Se lavar as 
peças manualmente, evite a utilização 
de produtos de limpeza abrasivos 
ou qualquer tipo de esfregões.

2

Depois de lavado, seque-o 
cuidadosamente. As peças 
desmontadas devem ser 
armazenados num local fora 
do alcance das crianças.

LIMPAR O ESPREMEDOR DE CITRINOS
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DO ACESSÓRIO PROCESSADOR DE ALIMENTOS KITCHENAID

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS 
INDIRETOS.

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

Europa, Médio 
Oriente e África:
5KFP13CR
Dois 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 Acessório Processador 
de Alimentos for utilizado 
para operações além das 
normais na preparação 
de alimentos em casa.

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

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

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

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

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

Estas instruções também se encontram disponíveis no Web site: 
www.kitchenaid.eu


