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PEÇAS E ACESSÓRIOS

Vara de mistura

Acessório 
misturadores turbo

Acessório 
misturadores 

turbo II 

Amassadores 

Cabo dobrável 
com travão 
de encaixe

Pega ergonómica Botão de ejeção 
dos misturadores

Controlo de velocidade

Saídas 
de ar

Pinha de 
16 varas

Zona de assento 
da parte posterior 
da batedeira

Correia para 
o cabo 

Saco de 
armazenamento

Acessório 
misturadores 
artesanais

(incluído apenas 
com os modelos 

profissionais)

Turbo BeaterTM II 

accessory 
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PEÇAS E ACESSÓRIOS
GUIA DOS ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO UTILIZAÇÕES
INCLUÍDO COM O MODELO

KHM7210 KHM926 KHM9212

Misturadores turbo massa para biscoitos 
massa para bolos

Misturadores turbo II massa para biscoitos 
massa para bolos • •

Misturadores 
artesanais*  

massa para biscoitos 
massa para bolos •

Vara de mistura  batidos de fruta 
batidos com leite 
molhos molho 
para saladas

• •

Amassadores  massas de pão 
levedadas • •

Pinha de 16 varas  natas batidas 
claras em castelo  
molhos 
pudins

• • •

Saco de 
armazenamento*

para armazenar 
acessórios • •

*   Não vendido como acessório.
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SEGURANÇA DA BATEDEIRA 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  
IMPORTANTES

A utilização de eletrodomésticos exige que sejam 
sempre respeitadas precauções básicas de segurança, 
incluindo as seguintes:

1. Leia as instruções na íntegra. O uso indevido do 
eletrodoméstico pode causar lesões pessoais.

2. Este eletrodoméstico não deve ser utilizado por 
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que estejam 
sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre 
a utilização do aparelho por parte de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

3. Apenas Europa: Este eletrodoméstico não pode ser 
utilizado por crianças. Mantenha o eletrodoméstico 
e o cabo fora do alcance das crianças. 

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
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SEGURANÇA DA BATEDEIRA
4. Apenas Europa: Os eletrodomésticos podem ser 

utilizados por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca 
experiência e conhecimentos desde que estejam 
sob supervisão ou tenham recebido instruções 
sobre a utilização do aparelho de forma segura e 
compreendam os riscos inerentes. Não deixe as 
crianças brincarem com a batedeira.

5. Mantenha as crianças sob vigilância para garantir 
que não brincam com o eletrodoméstico.

6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá 
ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente 
de assistência ou por pessoal com qualificações 
semelhantes para evitar riscos.

7. Para proteção contra o risco de choque elétrico, não 
mergulhe a batedeira em água ou outros líquidos.

8. Nunca deixe a batedeira sem vigilância quando 
estiver em funcionamento.

9. Quando não o estiver a utilizar a batedeira, antes 
da montagem e desmontagem de peças e antes da 
limpeza, desligue-a sempre e retire a ficha da tomada. 
Para o desligar da corrente, pegue na ficha e retire-a 
da tomada. Não puxe nunca pelo cabo de alimentação.

10. Evite o contacto com as peças em movimento. 
Quando o aparelho estiver em funcionamento, 
mantenha as mãos, o cabelo, a roupa, as espátulas 
e outros utensílios afastados, para evitar o risco de 
ferimentos e/ou danos na batedeira.

11. Não utilize a batedeira se o cabo elétrico ou a ficha 
estiverem danificados, se a batedeira estiver avariada, 
tiver caído ou estiver danificada. Devolva o aparelho 
ao centro de assistência autorizado mais próximo para 
ser inspecionado, reparado ou ajustado.

12. Não deixe o cabo elétrico pendurado na borda da 
mesa ou bancada.

13. Não deixe o cabo entrar em contacto com superfícies 
quentes, incluindo o fogão.

14. A utilização de acessórios não recomendados ou não 
vendidos pela KitchenAid pode causar incêndios, 
choque elétrico ou lesões.
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GUIAS DE CONTROLO DA VELOCIDADE
BATEDEIRAS DE 7 VELOCIDADES

NOTA: para misturar e amassar a massa do pão, utilize os amassadores (VENDIDOS 
SEPARADAMENTE). Os misturadores Turbo não foram concebidos para efetuar essa 
função.

A batedeira de 7 velocidades inicia sempre o funcionamento na velocidade 
mais baixa (velocidade 1). Passe gradualmente para velocidades mais altas 
conforme necessário. O indicador de controlo da velocidade acende-se com 
o número correspondente a cada velocidade selecionada.

SEGURANÇA DA BATEDEIRA
15. Não utilize a batedeira no exterior.
16. Consulte a secção “Manutenção e limpeza” para 

obter instruções sobre como limpar as superfícies 
em contacto com os alimentos.

17. Remova quaisquer acessórios da batedeira antes de 
os lavar.

18. Este aparelho foi concebido para ser utilizado em 
ambiente doméstico e ainda: 
-  em zonas de cozinha destinadas ao pessoal de lojas, 

escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - em quintas; 

-  por clientes de hotéis, motéis e restantes ambientes 
residenciais;

  - em hospedarias.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
REQUISITOS ELÉTRICOS

Tensão: 220-240 VCA 
Frequência: 50-60 Hz 
Potência: 85 Watts 

NOTA: se a ficha não encaixar na 
tomada, contacte um eletricista 
qualificado. Não modifique a ficha 
em circunstância alguma. Não utilize 
um adaptador.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Eliminação dos materiais da embalagem 
O material da embalagem é 100% 
reciclável e está identificado com o 
símbolo de reciclagem . As várias 
partes da embalagem devem ser 
eliminadas de forma responsável e em 
conformidade com a regulamentação 
imposta pelas autoridades locais em 
matéria de eliminação de resíduos. 

Eliminação do produto 

- Este aparelho está classificado 
de acordo com a Diretiva Europeia 
2012/19/UE, Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE).
- Ao garantir a eliminação correta deste 
produto, está a ajudar a evitar possíveis

consequências negativas para o meio 
ambiente e para a saúde pública, que 
poderiam resultar de um tratamento 
inadequado dos resíduos deste produto.
- O símbolo  no produto ou na 
documentação que o acompanha indica 
que este produto não deve ser tratado 
como resíduo doméstico, mas entregue 
num centro de recolha adequado para 
a reciclagem de equipamento elétrico 
e eletrónico. 
Para obter informações mais detalhadas 
sobre o tratamento, a recuperação e 
a reciclagem deste produto, contacte 
a câmara municipal da sua cidade, 
o serviço de eliminação de resíduos 
domésticos local ou a loja onde 
adquiriu o produto. 
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GUIAS DE CONTROLO DA VELOCIDADE
BATEDEIRAS DE 7 VELOCIDADES

NOTA: para misturar e amassar a massa do pão, utilize os amassadores (VENDIDOS 
SEPARADAMENTE). Os misturadores Turbo não foram concebidos para efetuar essa 
função.

A batedeira de 7 velocidades inicia sempre o funcionamento na velocidade 
mais baixa (velocidade 1). Passe gradualmente para velocidades mais altas 
conforme necessário. O indicador de controlo da velocidade acende-se com 
o número correspondente a cada velocidade selecionada.

VELOCIDADE ACESSÓRIO DESCRIÇÃO

1 Para misturar lentamente, 
combinar ou iniciar qualquer 
procedimento de mistura. Utilize 
esta velocidade para misturar 
frutos secos, pepitas de chocolate, 
queijo ralado, cebola, azeitonas 
e quaisquer outros ingredientes 
mais volumosos. Permite misturar 
farinha e outros ingredientes secos 
com líquidos ou outras misturas 
húmidas. Ajuda a evitar que os 
ingrediente sejam projetados 
para fora do recipiente.

2 Permite misturar massa para 
panquecas.

3 Permite combinar misturas mais 
consistentes, como massa para 
biscoitos. Permite ainda misturar 
queijo creme magro e mexer a 
massa e misturas de gelatina.

4 Permite combinar misturas 
espessas de queijo creme. 
Permite também fazer puré 
de batata ou abóbora. 

5 Permite misturar queques, pães 
rápidos, pão batido, massas para 
bolos e coberturas para bolos. 
Permite ainda misturar manteiga 
com açúcar.

6 Permite bater natas e outras 
texturas em mousse.

7 Permite bater claras em castelo 
e outras texturas em merengue.
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GUIAS DE CONTROLO DA VELOCIDADE
BATEDEIRAS DE 9 VELOCIDADES

A batedeira de 9 velocidades inicia sempre o funcionamento na velocidade 
mais baixa (velocidade 1). Passe gradualmente para velocidades mais altas 
conforme necessário. O indicador de controlo da velocidade acende-se com 
o número correspondente a cada velocidade selecionada.

VELOCIDADE ACESSÓRIO DESCRIÇÃO

1 Para misturar lentamente, 
combinar ou iniciar qualquer 
procedimento de mistura. Utilize 
esta velocidade para misturar 
frutos secos, pepitas de chocolate, 
queijo ralado, cebola, azeitonas 
e quaisquer outros ingredientes 
mais volumosos.

2 Permite misturar farinha e outros 
ingredientes secos com líquidos ou 
outras misturas húmidas. Permite 
também amassar massa levedada 
(pão, massa para pizza) com os 
amassadores.

3 Para misturar massas finas, como 
massa para panquecas ou waffles.

4 Permite combinar misturas mais 
consistentes, como massa para 
bolachas ou biscoitos. 

5 Para misturar massas espessas, 
como massa para queques ou 
bolos. Permite também fazer puré 
de batata ou abóbora.

6 Permite ainda misturar manteiga 
com açúcar. Permite ainda misturar 
coberturas para bolos.

7 Permite terminar a mistura de 
bolos e outros tipos de massas.

8 Para bater natas e outras texturas 
em mousse. Permite também 
misturar preparados líquidos 
(batidos, molhos) e emulsificar 
molhos para saladas.

9 Permite bater claras em castelo 
e outras texturas em merengue. 
Permite também misturar 
preparados líquidos (batidos, 
molhos) e emulsificar molhos 
para saladas.

NOTA: para misturar e amassar a massa do pão, utilize os amassadores. 
Os misturadores Turbo não foram concebidos para efetuar essa função.
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PREPARAR A BATEDEIRA
MONTAR OS ACESSÓRIOS

AVISO
Perigo de ferimento

Desligue a batedeira da tomada antes 
de mexer nos acessórios.

A não observação destas instruções 
pode resultar em fracturas, cortes 
ou contusões.

IMPORTANTE: certifique-se de que lê com 
atenção as instruções específicas contidas 
neste manual para uma utilização correta 
da batedeira.

1 Desligue a batedeira da tomada 
elétrica.

Os acessórios aos pares (como os 
misturadores turbo ou os amassadores) 
incluem um acessório com aro (D) e um 
acessório sem aro (C). Os acessórios 
individuais podem incluir um aro (D) 
(vara de mistura) ou não (C) (pinha).

2

Introduza o eixo do acessório com 
o aro (D) na abertura maior (B) da 
batedeira. Alinhe os rebordos do 
eixo com as ranhuras da abertura. 
Empurre para encaixar.

NOTA: o eixo de acessório sem aro 
pode ser utilizado em qualquer uma das 
aberturas (A ou B). Os acessórios com aro 
podem apenas ser utilizados na abertura 
maior (B).

C D

B
D
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PREPARAR A BATEDEIRA
MONTAR OS ACESSÓRIOS

3
Insira o acessório sem aro (C) na 
abertura mais pequena (A). Alinhe 
e empurre para encaixar.

REMOVER OS ACESSÓRIOS

1

Se a batedeira estiver em 
funcionamento, desligue-a 
deslizando o interruptor de 
ligação para a posição “O” 
(desligar). Desligue a batedeira 
da tomada elétrica.

2
Prima o botão de ejeção de forma 
para libertar os acessórios da 
batedeira e, em seguida, remova-os.
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UTILIZAR A BATEDEIRA
UTILIZAR O CONTROLO DE VELOCIDADE

.

 

AVISO
Perigo de ferimento

Desligue a batedeira da tomada antes 
de mexer nos acessórios.

A não observação destas instruções 
pode resultar em fracturas, cortes 
ou contusões.

A batedeira KitchenAid mistura mais 
depressa e mais cuidadosamente do 
que qualquer outra batedeira elétrica. 
Consequentemente, o tempo de mistura 
indicado na maior parte das receitas tem 
de ser ajustado para evitar um eventual 
excesso de mistura. O tempo de mistura 
é menor se o tamanho dos misturadores 
for maior. Para ajudar a determinar o 
tempo de mistura ideal, observe a massa 
ou preparado e misture apenas até obter 
o aspeto pretendido descrito na receita, 
como “fofo e cremoso“. Para selecionar as 
melhores velocidades de mistura, consulte 
a secção “Guia do controlo de velocidade“.

1 Ligue a batedeira à tomada. 2

Deslize o interruptor de ligação para 
a posição “I“ (ligar). O motor inicia 
automaticamente à velocidade 1 e 
a luz “1“ acende-se no indicador 
de controlo de velocidade.
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UTILIZAR A BATEDEIRA
UTILIZAR O CONTROLO DE VELOCIDADE

3

Para aumentar a velocidade de 
mistura até à velocidade pretendida, 
prima o botão da seta para cima. 
Se necessário, prima a seta para 
baixo para diminuir a velocidade. 
Para mais informações, consulte o 
“Guia de controlo da velocidade”.

4

Quando terminar a tarefa de mistura, 
deslize o interruptor de ligação para 
a posição “O“ (desligar). Desligue 
a batedeira da tomada antes de 
remover os acessórios.

NOTA: a batedeira inicia o funcionamento 
automaticamente na velocidade 1 sempre 
que for ligada, independentemente da 
velocidade selecionada depois de a ter 
desligado a última vez.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR O CORPO DA BATEDEIRA

AVISO
Perigo de ferimento

Desligue a batedeira da tomada antes 
de mexer nos acessórios.

A não observação destas instruções 
pode resultar em fracturas, cortes 
ou contusões.

1

Desligue sempre a batedeira da 
tomada antes de a limpar. Limpe o 
cabo de alimentação e a respetiva 
correia com um pano húmido. 
Seque com um pano macio.

Perigo de choque elétrico
Não mergulhe em água.
Se o fizer, poderá resultar 
em morte ou incêndio.

AVISO

NOTA: não mergulhe a batedeira em água.

2 Limpe a batedeira com um pano 
húmido. Seque com um pano macio.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR OS ACESSÓRIOS

LIMPAR O SACO DE ARMAZENAMENTO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a batedeira não funcionar corretamente  
ou deixar de funcionar:
Experimente sempre primeiro as soluções 
apresentadas neste guia para tentar evitar 
o custo da assistência.

1. A batedeira está ligada à tomada?
2.  O fusível do circuito elétrico de 

alimentação da batedeira está em 
bom estado? Se tiver uma caixa de 
disjuntores, verifique se o circuito 
está fechado.

Remova sempre os acessórios 
da batedeira antes de os lavar. 
Lave os acessórios na máquina de 
lavar loiça ou manualmente, com 
água tépida e detergente líquido 
para a loiça. Enxague e seque 
com um pano.

Lave à máquina com água 
quente e centrifugue no 
mínimo. Ou limpe-o com 
um pano humedecido em 
água morna e sabão.

3.  Tente desligar a batedeira da 
tomada e voltar a ligá-la.

Se não for possível resolver o problema: 
Consulte a secção “Garantia e 
assistência“. Não devolva a batedeira 
ao revendedor; os revendedores 
não fornecem assistência.
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DA BATEDEIRA KITCHENAID

Duração da garantia: A KitchenAid paga: A KitchenAid não paga:

Europa, Médio 
Oriente e África:
Fara os modelos 
5KHM7210, 
5KHM926 e 
5KHM9212: Dois anos 
de garantia completa 
a partir da data de 
aquisição.

As peças de substituição 
e os custos de reparação 
para corrigir defeitos de 
material ou de fabrico. 
A assistência deve ser 
fornecida por um centro 
de assistência técnica 
KitchenAid autorizado.

A.  Reparações nos casos 
em que o processador da 
batedeira seja utilizado para 
operações fora do âmbito 
da preparação doméstica 
normal de alimentos.

B.  Danos resultantes de 
acidentes, alterações, 
uso indevido, abuso ou 
instalação/funcionamento 
não conforme com as 
normas elétricas locais.

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR 
DANOS INDIRETOS.

©2018 Todos os direitos reservados.  
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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.

 

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

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
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