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PEÇAS E ACESSÓRIOS

Escova de limpeza

Corpo do Moinho 
de Cereais

Placa frontal

Eixo de transmissão

W10863934A_07_PT_v02.indd   66 10/19/17   10:46 AM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA  |  67

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

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. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas 

(incluindo crianças) 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 do aparelho 
por uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta 
de experiência e conhecimento, desde que sejam 
supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre 
a utilização segura do aparelho e compreendam os 
perigos envolvidos. As crianças não devem brincar 
com o aparelho. A limpeza e a manutenção não 
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. 
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SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
4. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 

que não brincam com o aparelho.
5. Não deixe a Batedeira em funcionamento sem supervisão.
6. Desligue o aparelho, desligue o cabo de alimentação 

da tomada e desmonte o acessório do aparelho antes 
de proceder à respetiva limpeza e quando não estiver 
a ser utilizado. Antes de colocar ou retirar peças, 
desligue o aparelho e certifique-se de que o motor 
para completamente.

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

8. Não utilize o aparelho no exterior.
9. Evite tocar nas peças em movimento. Mantenha os 

dedos afastados da abertura de descarga.
10. Verifique se não existem objetos dentro do alimentador 

antes de o utilizar.
11. Consulte também as Instruções de Segurança 

Importantes incluídas no manual de Instruções 
da Batedeira.

12. 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.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

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� 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
TABELA DO ACESSÓRIO MOINHO DE CEREAIS

CEREAIS 
SUGERIDOS

SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO VELOCIDADE

TRIGO

São vários os tipos de trigo cultivados pelo mundo fora� 
O trigo duro, com uma elevada percentagem de proteína, 

é geralmente considerado ideal para farinha para pão; 
o trigo comum é normalmente utilizado para bolos, bolachas 

e outros tipos de produtos de pastelaria� Para preparar 
farinha de trigo, misture trigo duro com trigo comum�

10

MILHO
Para produtos de pastelaria, utilize uma moagem fina� 

Para papas, utilize uma moagem grossa�

CENTEIO

Para obter os melhores resultados ao preparar pão de 
centeio, misture farinha de centeio com farinha de trigo; 

o centeio não tem um teor de glúten suficiente para 
proporcionar uma boa levedação�

AVEIA

Antes de ser moída para preparar farinha, a aveia tem de 
ser descascada� Alternativamente, poderá utilizar flocos de 

aveia� O farelo impede a passagem dos grãos de aveia pelas 
lâminas� Na maioria das receitas, é possível substituir farinha 

de aveia por até 1/3 da quantidade de farinha de trigo� 

ARROZ Ambas as variedades de arroz (branco e integral) 
podem ser moídas com êxito�

TRIGO 
SARRACENO

Para obter os melhores resultados, o trigo sarraceno 
deve ser descascado antes de proceder à respetiva 

moagem� Ambos os tipos de trigo sarraceno 
(cru ou tostado) podem ser moídos com êxito�

CEVADA Para obter os melhores resultados, a cevada deve ser 
descascada antes de proceder à respetiva moagem�

MILHETE
De forma a realçar o aroma único deste pequeno 

cereal, toste-o numa frigideira seca antes de proceder 
à moagem� Mexa constantemente para evitar queimar�

• A farinha moída no Moinho de 
Cereais tem uma textura mais 
grosseira do que a farinha moída 
comercialmente� O Moinho de 
Cereais permite-lhe manter todas 
as partes do cereal após a respetiva 
moagem� Os moinhos comerciais 
peneiram e descartam certas partes 
do cereal antes da sua venda�

• Não é necessário comprimir os cereais 
na tremonha do Moinho de Cereais 
com as mãos ou com qualquer utensílio� 
O movimento da pua irá transportar os 
cereais até às lâminas�

• Se moer uma quantidade de farinha 
superior à quantidade necessária para 
a receita, armazene-a no frigorífico 
ou no congelador para evitar que se 
torne rançosa (devido ao facto do 
produto não conter conservantes)�

• Não moa grãos de café no Moinho 
de Cereais; o elevado teor de óleo 
do café pode danificar o mecanismo 
de moagem� Para moer café, utilize 
o Moinho de Café KitchenAid Artisan�

• Não moa cereais ou frutos secos com 
um elevado teor de humidade ou óleo, 
tal como amendoins, sementes de 
girassol e soja� Estes podem também 
danificar o mecanismo de moagem�
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ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: LIMPAR O ACESSÓRIO 
MOINHO DE CEREAIS

3

Lave todas as peças manualmente 
com detergente líquido suave e água 
tépida� Seque cuidadosamente 
o corpo principal do acessório com 
a ajuda de uma toalha� Deixe as 
peças secarem naturalmente� 

4

Para voltar a montar o acessório: 
Introduza o eixo de transmissão no 
corpo principal do acessório Moinho 
de Cereais� Em seguida, monte 
a placa frontal na parte frontal 
do eixo de transmissão e aperte 
os parafusos manualmente�

IMPORTANTE: As lâminas do acessório Moinho de Cereais foram revestidas com 
uma camada fina de óleo mineral de forma a evitar a criação de ferrugem durante 
o armazenamento do acessório� Antes de utilizar o Moinho de Cereais, limpe o óleo com 
uma solução de detergente suave e deixe secar totalmente� Se não remover o óleo, as 
lâminas ficarão entupidas e a velocidade da moagem diminuirá� Após utilizar o acessório 
Moinho para Cereais, siga as instruções apresentadas na secção “Manutenção e limpeza”�

1
Desaperte os parafusos manualmente 
para libertar a placa frontal com 
botão de ajuste do corpo principal 
do acessório Moinho de Cereais�

2
Remova o eixo de transmissão 
do corpo principal do acessório 
Moinho de Cereais�

IMPORTANTE: Não lave o acessório Moinho 
de Cereais nem qualquer das respetivas 
peças na máquina de lavar loiça�
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UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
MONTAR O MOINHO DE CEREAIS NA BATEDEIRA

1 Desligue a Batedeira e desligue 
o cabo de alimentação da tomada�

3

Introduza o corpo do eixo 
do acessório no encaixe para 
acessórios, certificando-se de que 
o eixo de transmissão encaixa 
no orifício quadrado� Se necessário, 
rode o acessório para a frente e para 
trás� Quando o acessório estiver 
na posição correta, o pino existente 
no acessório irá encaixar no entalhe 
existente no bordo do encaixe�

4
Aperte o botão de fixação do encaixe 
para acessórios até que o acessório 
esteja totalmente fixo na Batedeira�

2

Para Batedeiras com uma tampa do encaixe para acessórios articulada: 
Levante a tampa para a abrir�
 Para Batedeiras com uma tampa do encaixe para acessórios amovível: 
Rode o botão de fixação para a esquerda para remover a tampa do encaixe 
para acessórios�
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UTILIZAR O ACESSÓRIO MOINHO DE CEREAIS

NOTA: Se a moagem for demasiado fina, 
rode o botão de ajuste para a esquerda, 
uma ranhura de cada vez, até alcançar 
a definição pretendida�

NOTA: Não moa mais de 1250 g de 
farinha de cada vez; tal poderá resultar 
em danos na Batedeira� Após moer 
1250 g de farinha, deixe a Batedeira 
arrefecer durante 45 minutos antes 
de a utilizar novamente�

SUGESTÃO: Preste atenção aos símbolos 
de moagem existentes na parte superior 
do botão� O símbolo de Moagem Fina 
indica a definição de moagem mais fina� 
O símbolo de Moagem Grossa indica 
a definição de moagem mais grossa� 
Cada ranhura do botão representa 
uma definição de moagem�

1

Selecione a definição de moagem 
mais fina rodando o botão de ajuste 
para a direita até ao símbolo de 
Moagem Fina e, imediatamente 
em seguida, rode o botão de ajuste 
2 ranhuras para trás�

2 Encha a tremonha com cereais�

3 Após adicionar os cereais, inicie 
a Batedeira na Velocidade 10� 4

Continue a adicionar cereais 
à tremonha até moer a quantidade 
pretendida de cereais�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1

Limpe as lâminas e outras peças do 
acessório com a escova fornecida� 
O acessório Moinho de Cereais não 
necessita de ser limpo após cada 
utilização, mas deve ser escovado 
sempre que mudar de tipo de cereal� 
Caso seja necessário, poderá utilizar 
um palito para limpar as ranhuras 
das lâminas�

2

Se necessitar de lavar o acessório 
Moinho de Cereais, lave-o 
manualmente com detergente 
líquido suave e água tépida� Seque 
cuidadosamente o corpo principal do 
acessório com a ajuda de uma toalha� 
Deixe as peças secarem naturalmente� 
Não volte a montar o acessório até 
à próxima utilização� Se as lâminas 
não estiverem totalmente secas, os 
cereais poderão entupir o acessório 
Moinho de Cereais�

LIMPAR O ACESSÓRIO MOINHO PARA CEREAIS

Se pretender armazenar o acessório 
Moinho de Cereais durante um longo 
período de tempo, deverá revestir as 
lâminas com uma fina camada de óleo 
mineral� Antes da utilização seguinte, 
lave as lâminas manualmente conforme 
indicado na secção “Antes da primeira 
utilização” de forma a remover 
o óleo mineral�

IMPORTANTE: Não lave o acessório Moinho 
de Cereais nem qualquer das respetivas 
peças na máquina de lavar loiça�

ÓLEO 
MINERAL
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DOS ACESSÓRIOS DA BATEDEIRA 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:
5KGM
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 da Batedeira foi 
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

©2017 Todos os direitos reservados� KITCHENAID e o desenho da batedeira de bancada são 
marcas registadas nos Estados Unidos e fora deles�

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

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

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�
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