
5KHBC412EXX•5KHBC412BXX

5KHBC414EXX•5KHBC414BXX

5KHBC416EXX•5KHBC416BXX

5KHBC418EXX•5KHBC418BXX

5KHBC420EXX•5KHBC420BXX
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SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

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. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe 
o corpo do motor, o cabo ou a ficha da Varinha Mágica 
Profissional em água ou qualquer outro líquido.

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.

4. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver 
a ser utilizado, antes de montar ou desmontar 
qualquer acessório e antes de proceder à respetiva 
limpeza ou à substituição das escovas de carbono.

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL
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SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

5. Evite tocar nas peças em movimento.
6. Não utilize qualquer aparelho se o cabo elétrico 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 elétrica.

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

8. Não utilize o aparelho ao ar livre.
9. Não deixe o cabo elétrico pendurado na borda da 

mesa ou da bancada.
10. Não deixe o cabo entrar em contacto com superfícies 

quentes, incluindo o fogão.
11. Ao misturar líquidos, especialmente líquidos quentes, 

utilize um recipiente alto ou misture quantidades 
pequenas de cada vez para reduzir os salpicos 
e o risco de ferimentos.

12. Mantenha as mãos e os utensílios afastados do 
copo durante o funcionamento para evitar o risco 
de ferimentos graves e evitar danificar o aparelho. 
Poderá utilizar uma espátula para raspar, mas 
apenas quando o aparelho estiver desligado.

13. As lâminas são muito afiadas. Manuseie com cuidado.
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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� 

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 sim ser 
depositado no 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� 

Tensão: 220-240 Volts
Frequência: 50-60 Hertz
Potência: 750 Watts

Para reduzir o risco de choque elétrico, 
esta	ficha	só	encaixa	na	tomada	numa	
posição.	Se	a	ficha	não	encaixar	na	tomada,	
contacte	um	eletricista	qualificado.	Não	
efetue	qualquer	modificação	à	ficha.

Se	utilizar	uma	extensão:
• A	classificação	elétrica	indicada	na	
extensão	deve	ser	igual	ou	superior	
à	classificação	elétrica	do	aparelho.

• O cabo de alimentação deve ser 
cuidadosamente	posicionado	de	forma	
a	não	ficar	exposto	em	cima	do	balcão	
ou mesa, reduzindo o risco de tropeçar 
nele	ou	de	ser	puxado	involuntariamente.

Requisitos elétricos

AVISO

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque elétrico.
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SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA PROFISSIONALSEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

A	potência	do	motor	da	Varinha	Mágica	Profissional	(em	cavalos)	foi	medida	com	
um	dinamómetro,	uma	máquina	frequentemente	utilizada	nos	laboratórios	para	
medir	a	potência	mecânica	dos	motores.	A	referência	ao	motor	de	1,0	cv	de	potência	
máxima	reflete	a	potência	de	saída	do	motor	e	não	a	potência	de	saída	da	Varinha	
Mágica	Profissional	para	o	recipiente	de	processamento.	A	potência	de	saída	em	
cavalos	para	o	recipiente	de	processamento	será	ligeiramente	inferior	a	1,0	cv.

Varinha Mágica Pinha Braço de mistura

Modelos 5KHBC412
5KHBC414
5KHBC418
5KHBC416
5KHBC420

KHBC110 5KHBC112
5KHBC114
5KHBC116
5KHBC118
5KHBC120

Volts/Hertz 220-240 V / 50-60 Hz

Velocidade-mais 
baixa

9�000 RPM 550 RPM 9�000 RPM

Velocidade-mais 
alta

18�000 RPM 900 RPM 18�000 RPM

Dados elétricos da Varinha Mágica e respetivos acessórios

A	unidade	é	fornecida	com	escovas	de	motor	operacionais.	O	acesso	a	estas	escovas	
é	efetuado	a	partir	de	tampos	localizados	nas	partes	laterais	da	unidade.	A	assistência	
do	aparelho	deve	ser	efetuada	por	um	técnico	de	assistência	qualificado	de	acordo	
com	o	Manual	de	Assistência/Reparação	da	Varinha	Mágica	Profissional	KitchenAid.

AVISO

Perigo de choque elétrico

Desligue o aparelho da tomada antes de efetuar qualquer operação
de manutenção.
Volte a montar todas as peças e painéis antes de utilizar o aparelho.
A não observação destas instruções pode resultar em morte ou
choque elétrico.
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Cabo de 
alimentação 
de 365 cm 

Braço de mistura 
em aço inoxidável 
(modelo 5KHBC120 
apresentado)

Corpo 
do motor

Controlo de 
velocidade

Interruptor de bloqueio

COMPARAÇÃO DE MODELOS

Peças da Varinha Mágica Profissional

5KHBC412 (305 mm)

5KHBC414 (356 mm)

5KHBC416 (406 mm)

5KHBC418 (457 mm)

5KHBC420 (508 mm)

Pinha*
*Acessório vendido 

separadamente.

Botão de 
funcionamento 
contínuo

Suporte de 
fixação para taças

Caixa de armazenamento

Gatilho de Energia/impulso

Escovas de motor 
funcionais

Pega secundária

Botão de montagem do 
suporte de fixação para taças, 
tampo do botão de fixação 
e pega secundária

Tampo do botão 
de fixação

Suporte de fixação 
para taças

Botão de fixação

GUIA DE PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
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Acessórios opcionais

Acessório Nº. de 
modelo

Estilo Comprimento

Pinha*
*Acessório 
vendido 
separadamente

5KHBC110WSS 254 mm

Lâmina	
multifunções	
em S

5KHBC112MSS 305 mm

5KHBC114MSS 356 mm

5KHBC116MSS 
5KHBC118MSS 
5KHBC120MSS

406 mm 
457 mm 
508 mm

Tamanho 
de taça 
recomendado

5KHBC412OB 
5KHBC414OB 
5KHBC416OB 
5KHBC418OB 
5KHBC420OB

Taça	de	22,7	L	(máx.)
Taça	de	53,0	L	(máx.)
Taça	de	87,1	L	(máx.)
Taça	de	121,1	L	(máx.)
Taça	de	151,4	L	(máx.)

(5KHB112SS Ilustrado)
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Controlo de velocidade
Fornece	um	ajuste	de	velocidade	fácil	graças	
ao controlo rotativo localizado na base do 
corpo do motor�
Motor potente de 1 cv
Proporciona	um	funcionamento	silencioso	
e duradouro�
Gatilho de Energia/impulso 
Localizado na pega� Para ativar o gatilho, 
prima sem soltar durante o processamento� 
Para parar o processamento, basta soltar 
o gatilho de Energia/impulso�
Interruptor de bloqueio
Para desbloquear o aparelho e utilizar 
o gatilho de Energia/impulso, prima 
o interruptor de bloqueio; quando 
a	Varinha	Mágica	Profissional	não	estiver	
a ser utilizada, prima o interruptor de 
bloqueio para bloquear� 
Escovas de motor funcionais
Fornece	um	acesso	fácil	às	escovas	
do	motor,	permitindo	efetuar	a	sua	
manutenção quando desgastadas 
e aumentando a durabilidade da 
Varinha	Mágica	Profissional.
Suporte de fixação para taças
Montado	de	forma	conveniente	ao	corpo	
do motor, permitindo utilizar o aparelho 
sem mãos�

Características da Varinha Mágica Profissional

Funcionamento contínuo 
Quando	utilizada	com	o	suporte	de	fixação	
para	taças,	esta	funcionalidade	permite	
o	funcionamento	contínuo	do	aparelho.
Braço de mistura em aço inoxidável 
com fecho de rodar
Montado	facilmente	no	corpo	do	motor	
com um simples movimento giratório� 
Pega secundária
Montada	de	forma	conveniente	ao	corpo	
do motor, permitindo um controlo superior 
sobre o aparelho durante o processamento�
Tampo do botão de fixação
Montado	de	forma	conveniente	no	corpo	do	
motor,	fornecendo	proteção	quando	a	pega	
secundária	e	o	suporte	de	fixação	para	taças	
não estão montados�
Cabo de alimentação de 365 cm
Este cabo de alimentação conta com um 
comprimento alargado que permite utilizar 
a	Varinha	Mágica	Profissional	sobre	o	fogão	
ou	na	área	de	trabalho.	O	seu	formato	
arredondado sem ranhuras permite uma 
limpeza	fácil.	
Caixa de armazenamento
Caixa	durável	para	proporcionar	
um armazenamento ideal da Varinha 
Mágica	Profissional.	

GUIA DE PEÇAS E CARACTERÍSTICAS UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL
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GUIA DE PEÇAS E CARACTERÍSTICAS UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

Antes	de	utilizar	a	Varinha	Mágica	Profissional	
KitchenAid pela primeira vez, limpe o corpo 
do motor com um pano limpo e húmido para 
remover quaisquer poeiras ou sujidades� 

 Antes da primeira utilização

Finalidade

Lave todos os acessórios manualmente ou 
na máquina de lavar loiça� Poderá utilizar 
detergente suave para a loiça, mas não 
utilize agentes de limpeza abrasivos� Seque 
cuidadosamente com um pano macio�

IMPORTANTE: Não mergulhe o motor 
em água�

IMPORTANTE: Desligue o cabo de 
alimentação da tomada elétrica antes 
de instalar ou remover acessórios�

Esta	Varinha	Mágica	Profissional	KitchenAid	foi	concebida	para	utilização	em	restaurantes,	
cozinhas	profissionais	e	outras	localizações	do	setor	alimentar.	A	Varinha	Mágica	Profissional	
pode ser utilizada diretamente num tacho ou numa taça para misturar uma variedade 
de ingredientes� 

Acessório Utilizações
Pinha*

*Acessório 
vendido 
separadamente

Polme para panquecas, maionese, claras de ovo, pudim, natas batidas

Lâmina	
Multifunções	
em S

Sopas, puré de vegetais, mousses, compotas, molhos, bisques, carnes 
cozinhadas,	molho	de	carne,	frutos	liquidificados,	carnes	picadas
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UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

1. Introduza o braço de mistura no corpo 
do	motor,	rodando	para	encaixar.	
Quando o braço de mistura estiver 
corretamente	encaixado,	a	marca	
existente	no	braço	de	mistura	deverá	
ficar	alinhada	com	a	campânula	do	motor.

2. Ligue o cabo elétrico a uma tomada com 
ligação	à	terra.

Utilizar a Varinha Mágica Profissional com as lâminas

AVISO

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque elétrico.

NOTA:	A	Varinha	Mágica	Profissional	
só deve ser mergulhada em líquidos até 
à	linha	de	capacidade	máx.	existente	no	
braço de mistura� Para evitar danos na 
Varinha	Mágica	Profissional,	não	ultrapasse	
a	marca	de	encaixe	do	braço	de	mistura.	
Não mergulhe o corpo do motor em 
líquidos ou outras misturas� Para evitar 
danificar	as	lâminas	ou	o	recipiente	
de	mistura,	não	toque	com	as	lâminas	
no	fundo	do	recipiente	e	evite	utilizar	
um recipiente de mistura com partes 
salientes	que	possam	caber	debaixo	
da proteção de metal�

4. Introduza	a	Varinha	Mágica	Profissional	
na mistura�

3. Defina	a	Varinha	Mágica	Profissional	
para a velocidade desejada no controlo 
de velocidade�

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL
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Para obter os melhores resultados, monte 
o braço de mistura na Varinha Mágica 
Profissional	e	introduza-a	no	tacho	ou	na	
taça	a	um	ângulo	ligeiramente	inclinado.	
Para obter uma estabilidade superior, 
utilize a pega secundária amovível� De 
forma	a	evitar	salpicos,	pare	a	Varinha	
Mágica	Profissional	antes	de	a	remover	
do tacho ou da taça�

Pouse	a	Varinha	Mágica	Profissional	no	
fundo	do	tacho	ou	taça	momentaneamente	
e,	segurando	no	aparelho	a	um	ângulo	
ligeiramente	inclinado,	puxe-o	lentamente	
para cima ao longo dos lados do recipiente� 
Ao	puxar	a	Varinha	Mágica	Profissional	
para cima irá reparar que os ingredientes 
existentes	no	fundo	do	tacho	ou	taça	
subirão ao topo da mistura� Quando os 
ingredientes	deixarem	de	ser	puxados	
para cima, volte a pousar a Varinha Mágica 
Profissional	no	fundo	do	tacho	ou	taça	
e repita o processo até que os ingredientes 
tenham a consistência pretendida�

Misturar
Puxar	para	
cima

5. Prima o interruptor de bloqueio para 
desbloquear	a	Varinha	Mágica	Profissional	
e, em seguida, prima sem soltar o gatilho 
de Energia/impulso para ativar o aparelho� 

Utilizando um movimento circular do 
pulso,	mova	a	Varinha	Mágica	Profissional	
ligeiramente para cima e volte a colocá-la 
sobre os ingredientes� Utilize movimentos 
do pulso e o peso da Varinha Mágica 
Profissional	para	efetuar	esta	tarefa	de	
forma	fácil.	Se	necessário,	utilize	a	pega	
secundária amovível para obter um nível 
de	estabilidade	superior	ao	efetuar	
o processamento�

Gatilho de 
Energia/
impulso

Bloqueio

6. Quando terminar, solte o gatilho 
de Energia/impulso antes de retirar 
a	Varinha	Mágica	Profissional	da	mistura.

7. Desligue da corrente imediatamente 
após a utilização, antes de remover 
ou tocar nos acessórios�

IMPORTANTE: Se algum alimento 
ficar	encravado	na	proteção	que	
envolve	a	lâmina,	siga	as	instruções	
abaixo	indicadas:
1. Solte o gatilho de Energia/impulso 

e desligue a Varinha Mágica 
Profissional	da	tomada.

2. Utilize uma espátula para remover 
o pedaço de alimento encravado na 
proteção em plástico� Não remova 
alimentos encravados com os dedos�

3. Volte a ligar a Varinha Mágica 
Profissional	à	tomada	e	retome	
a utilização do aparelho�
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Utilizar a Varinha Mágica Profissional com a pinha

1. Introduza a pinha no corpo do motor, 
rodando	para	encaixar.	Quando	a	pinha	
estiver	corretamente	encaixada,	a	marca	
existente	na	pinha	deverá	ficar	alinhada	
com	a	campânula	do	motor.	

AVISO

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque elétrico.

2. Ligue o cabo elétrico a uma tomada 
com	ligação	à	terra.

3. Defina	a	Varinha	Mágica	Profissional	
para a velocidade desejada no controlo 
de velocidade�

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL
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UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

Para obter os melhores resultados, monte 
a	pinha	na	Varinha	Mágica	Profissional	
e introduza-a no tacho ou taça a um 
ângulo	ligeiramente	inclinado.	Utilize	a	sua	
mão livre para segurar no tacho ou taça 
ou	segure	na	Varinha	Mágica	Profissional	
junto	à	base	do	corpo	do	motor	para	
aumentar	a	estabilidade.	De	forma	a	evitar	
salpicos, lembre-se de parar a Varinha 
Mágica	Profissional	antes	de	a	remover	
do tacho ou taça�

Utilizando um movimento circular do pulso, 
mova a pinha ligeiramente para cima e volte 
a colocá-la sobre os ingredientes� Utilize 
movimentos do pulso e o peso da pinha 
para	efetuar	esta	tarefa	de	forma	fácil.	
Se necessário, utilize a pega secundária 
amovível para obter um nível de estabilidade 
superior	ao	efetuar	o	processamento.

6. Quando terminar, solte o gatilho 
de Energia/impulso antes de retirar 
a	Varinha	Mágica	Profissional	da	mistura.

7. Desligue da corrente imediatamente 
após a utilização, antes de remover 
ou tocar nos acessórios�

5. Prima o interruptor de bloqueio para 
desbloquear	a	Varinha	Mágica	Profissional	
e, em seguida, prima sem soltar o gatilho 
de Energia/impulso para ativar o aparelho�

Gatilho de 
Energia/
Impulso

Bloqueio

4. Introduza a pinha na mistura�

NOTA: Ao mergulhar a Varinha 
Mágica	Profissional,	não	deve	ultrapassar	
o comprimento do acessório� Para evitar 
danos na varinha mágica, não ultrapasse 
a	marca	de	encaixe	do	acessório	de	
mistura� Não mergulhe o corpo do 
motor em líquidos ou outras misturas� 

Misturar
Movimento 

de pulso
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SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
• Corte os alimentos sólidos em pedaços 

pequenos para misturar ou picar 
mais	facilmente.

• A	varinha	Mágica	Profissional	está	
equipada com uma proteção térmica 
contra sobreaquecimento� Se a Varinha 
Mágica	Profissional	deixar	de	funcionar	
subitamente durante a utilização, 
desligue-a e aguarde 10 minutos para 
que seja automaticamente reinicializada�

• Para evitar salpicos, introduza a Varinha 
Mágica	Profissional	na	mistura	antes	de	
premir o gatilho de Energia/impulso e solte 
o gatilho de Energia/impulso antes de retirar 
a	Varinha	Mágica	Profissional	da	mistura.

• Quando utilizar a Varinha Mágica 
Profissional	numa	panela	que	esteja	
sobre	o	fogão,	retire	a	panela	do	
elemento	de	aquecimento	de	forma	
a evitar o sobreaquecimento da 
Varinha	Mágica	Profissional.

• Para obter os melhores resultados, segure 
na	Varinha	Mágica	Profissional	a	um	ângulo	
ligeiramente inclinado e mova-a lentamente 
para	cima	e	para	baixo	dentro	do	recipiente.	
Não pressione a mistura com a Varinha 
Mágica	Profissional.

• Para	impedir	o	transbordo,	deixe	
espaço	suficiente	no	recipiente	para	
a mistura subir quando utilizar a Varinha 
Mágica	Profissional.

• Certifique-se	de	que	o	cabo	de	alimentação	
extra	longo	da	Varinha	Mágica	Profissional	
não está posicionado sobre um elemento 
de aquecimento�

• Não	deixe	a	Varinha	Mágica	Profissional	
dentro	de	uma	panela	quente	sobre	o	fogão	
quando não estiver a ser utilizada�

• Para	evitar	danificar	as	lâminas,	remova	
caroços ou ossos dos ingredientes antes 
de misturar ou triturar�

Utilizar o suporte de fixação para taças e a funcionalidade 
de funcionamento contínuo

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

1. Deslize o trinco dentado na ranhura 
existente	na	parte	superior	do	suporte	
de	fixação	para	taças;	em	seguida,	utilize	
a roda de ajuste para apertar o suporte 
no local correto para a taça que 
pretende utilizar� 

2. Deslize	o	suporte	de	fixação	para	taças	
sobre	a	extremidade	superior	da	taça	que	
pretende utilizar, permitindo que o trinco 
branco	existente	no	suporte	encaixe	na	
taça;	em	seguida,	rode	o	botão	de	fixação	
para	apertar	o	suporte	à	taça.

3. Encaixe	a	Varinha	Mágica	Profissional	na	
ranhura	existente	na	parte	inferior	do	
braço	de	suporte	do	suporte	de	fixação	
para	taças,	de	forma	a	que	a	Varinha	
Mágica	Profissional	seja	introduzida	
na mistura que pretende processar�

4. Prima o interruptor de bloqueio 
para desbloquear a Varinha Mágica 
Profissional,	prima	simultaneamente	
o gatilho de Energia/impulso e o botão 
de	funcionamento	contínuo	e,	em	
seguida, solte o gatilho de Energia/
impulso	para	ativar	a	funcionalidade	
de	funcionamento	contínuo.	Nesta	
definição,	a	Varinha	Mágica	Profissional	
funcionará	sem	necessitar	de	utilizar	
as mãos�

IMPORTANTE: Tempos de mistura 
recomendados	para	a	funcionalidade	
de	funcionamento	contínuo:
30	minutos	—	Baixa	velocidade
10 minutos — Alta velocidade

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA PROFISSIONAL

Para	aplicações	no	setor	alimentar:	lave,	
enxague	e	desinfete	os	acessórios	de	aço	
inoxidável	da	Varinha	Mágica	Profissional	
antes de primeira utilização, após cada 
utilização ou sempre que não sejam 
utilizados durante um período de 1 hora�

1. 	Retire	o	acessório	do	corpo	do	motor.	Enxague	quaisquer	resíduos	de	alimentos	sob	
água corrente�

2. 	Esfregue	o	acessório	com	uma	esponja	suave.	Enxague	as	secções	interior	e	exterior	
do acessório, removendo a maior quantidade de resíduos possível� 

3.  Utilizando uma esponja suave humedecida em detergente água e detergente líquido, 
limpe os acessórios cuidadosamente� Monte o acessório no corpo do motor; coloque-o 
num recipiente com solução de limpeza, mergulhando ¾ do comprimento do acessório� 
Ligue a unidade a alta velocidade durante 2 minutos�

4.  Repita o passo 3 utilizando água limpa em vez de solução de limpeza�
5. 	Repita	o	passo	3	utilizando	solução	desinfetante	em	vez	de	solução	de	limpeza.
6. 	Não	enxague	após	a	desinfeção.	Deixe	secar	antes	de	utilizar.

Limpe	sempre	a	Varinha	Mágica	Profissional	
antes da primeira utilização, após cada 
utilização e antes de ser armazenada�
1.  Desligue a Varinha Mágica 
Profissional	da	tomada	antes	
de	efetuar	a	respetiva	limpeza.

2. Para remover os acessórios, basta rodar 
(consulte a secção “Utilizar a Varinha 
Mágica	Profissional").

3. Limpe o corpo do motor e o cabo de 
alimentação com um pano humedecido 
em água tépida com detergente líquido; 
limpe com um pano humedecido� Seque 
com um pano macio� Poderá utilizar 
detergente suave para a louça, mas não 
utilize agentes de limpeza abrasivos�

NOTA:	De	forma	a	evitar	danos	
na	Varinha	Mágica	Profissional,	
não mergulhe o corpo do motor 
em detergente líquido, água limpa 
ou	desinfetantes.

Lavar o corpo do motor

Lavar os acessórios

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Solução Produto  Diluição em água Temperatura

Lavagem Noble Pan Pro 1 30 mililitros / 11,4 litros Quente 46ºC

Enxaguar	 Água limpa Tépida 35ºC

Sanitização Branqueador  
institucional	Clorox®

14,8 cc / 3,8 litros Fria 10-21ºC

Em	aplicações	de	utilização	repetitiva,	a	limpeza	frequente	prolongará	a	duração	do	aparelho.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada

Causa desconhecida

• Solte o gatilho de Energia/impulso�
• Verifique	a	fonte	de	alimentação.

• Reinicie	a	Varinha	Mágica	Profissional	
de acordo com as instruções 
apresentadas na secção “Utilizar 
a	Varinha	Mágica	Profissional”.

• Solte o gatilho de Energia/impulso�
• Desligue o aparelho da tomada�
• Espere	alguns	minutos,	deixando	o	motor	
arrefecer	e	permitindo	que	o	mecanismo	
de segurança térmica reinicie�

• Reinicie	a	Varinha	Mágica	Profissional	
de acordo com as instruções 
apresentadas na secção “Utilizar 
a	Varinha	Mágica	Profissional”.

O aparelho sobreaqueceu

• Solte o gatilho de Energia/impulso�
• Desligue o aparelho da tomada�

• Verifique	o	seguinte:
-		verifique	se	a	tomada	está	danificada.
-		certifique-se	de	que	o	cabo	de	alimentação	

não tem cortes ou quaisquer outros danos�
-		verifique	o	funcionamento	do	eixo	de	

transmissão (para tal, remova o braço 
de	mistura	e	rode	o	eixo	manualmente).
-		certifique-se	de	que	as	lâminas	estão	

desobstruídas (podem-se encontrar 
pedaços de alimentos encravados entre 
as	lâminas	e	a	proteção	em	plástico)

Se a Varinha Mágica Profissional não funcionar, verifique o seguinte:

IMPORTANTE: Se algum alimento 
ficar	encravado	na	proteção	que	
envolve	a	lâmina,	siga	as	instruções	
abaixo	indicadas:
1. Solte o gatilho de Energia/impulso 
e	desligue	a	Varinha	Mágica	Profissional	
da tomada�

2. Utilize uma espátula para remover 
o pedaço de alimento encravado na 
proteção em plástico� Não remova 
alimentos encravados com os dedos�

3. Volte a ligar a Varinha Mágica 
Profissional	à	tomada	e	retome	
a utilização do aparelho�

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A
F

C

E

B

D

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(kg)

5KHBC112 73,4 420 723,4 383,9 101,5 115 4,3

5KHBC114 73,4 420 774,2 434,7 101,5 115 4,4

5KHBC116 73,4 420 825 485,5 101,5 115 4,5

5KHBC118 73,4 420 875,8 536,3 101,5 115 4,6

5KHBC120 73,4 420 926,6 587,1 101,5 115 4,7
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GARANTIA E ASSISTÊNCIA

CE - Declaração de conformidade

Dados de ruído/vibração

Declaramos	sob	exclusiva	responsabilidade	que	o	produto	descrito	em	“Especificações	
técnicas”	cumpre	todos	os	regulamentos	relevantes	e	as	diretivas	2011/65/UE,	2014/30/UE,	
2006/42/CE,	2009/125/CE	e	que	foram	utilizadas	as	seguintes	normas	harmonizadas:

Regulamento da Comissão Europeia 1275/2008
EN12853:	2001+A1:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

Valores	medidos	determinados	em	conformidade	com	a	norma	EN12853
Valores	totais	de	vibração	(soma	vetorial	de	três	eixos)	determinada	em	conformidade	com	
a norma EN12853

Conjunto do braço de mistura 
com	a	lâmina	multifunções	em	S

Conjunto do braço de 
mistura com a pinha

Níveis de pressão do 
ruído	de	funcionamento

<85dB(A) <85dB(A)

Níveis de vibração 
de	funcionamento

<2�54 cm / seg <2�54 cm / seg

11 de novembro de 2016

Mark Dahmer / Diretor de Engenharia
Autorizado a compilar o ficheiro técnico

Divisão de Eletrodomésticos Portáteis KitchenAid
Saint Joseph, MI E.U.A.

W10859533A_07_PT_v06.indd   142 2/6/17   3:56 PM



143

Po
rt

ug
uê

s

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GARANTIA E ASSISTÊNCIA

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

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KHBC412EXX, 
5KHBC412BXX, 
5KHBC414EXX, 
5KHBC414BXX, 
5KHBC416EXX, 
5KHBC416BXX, 
5KHBC418EXX, 
5KHBC418BXX, 
5KHBC420EXX, 
5KHBC420BXX
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 
a Varinha Mágica 
Profissional foi utilizada 
para operações além das 
normais na preparação 
alimentar profissional.

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

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

Garantia da Varinha Mágica Profissional Kitchenaid

Centros 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

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
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