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PARTES E FUNCIONALIDADES
PARTES E ACESSÓRIOS

Depósito para 
ingredientes

Calha rotativa

Botão On/
Off (Ligar/
Desligar)

Alternância 
da unidade 
de peso

Botão de tara

Peneira

rede

colarinho

Montagem da peneira  
(ver detalhes abaixo)

Compartimento 
da peneira

Tampa/placa da balança

Balança digital

Visor da balança digital e painel de controlo Detalhes de montagem da peneira

Válvula para ingredientes

lb/oz/g
gozlb
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SEGURANÇA RELATIVA AO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA

SALVAGUARDAS IMPORTANTES
Quando se utilizam eletrodomésticos, devem 
seguir‑se sempre precauções básicas de segurança, 
incluindo as seguintes:
1. Leia todas as instruções. A utilização incorreta do 

aparelho pode resultar em ferimentos pessoais.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas 

(incluindo crianças) com capacidades mentais, 
sensoriais ou físicas reduzidas ou falta de experiência 
e conhecimento, a menos que tenham supervisão 
ou tenham recebido instruções sobre a utilização do 
aparelho por parte de uma pessoa responsável pela 
sua segurança.

3. ApenasUniãoEuropeia: Este aparelho não pode ser 
utilizado por crianças. Mantenha o aparelho 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 RELATIVA AO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA

4. ApenasUniãoEuropeia: Os aparelhos podem ser 
utilizados por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca 
experiência e conhecimentos desde que tenham 
supervisão ou tenham recebido instruções sobre a 
utilização do aparelho de forma segura e compreendam 
os riscos inerentes. Não deixe as crianças brincarem com 
o aparelho.

5. Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e retire 
o acessório de Peneira+Balança do aparelho antes 
de o limpar e quando ele não estiver a ser utilizado. 
Desligue o aparelho e certifique-se de que o motor 
para completamente antes de colocar ou retirar peças.

6. Mantenha as crianças sob vigilância para garantir que 
não brincam com o aparelho.

7. Não deixe o aparelho sem vigilância durante o 
funcionamento.

8. Evite o contacto com peças em movimento. Mantenha 
as mãos, o cabelo e vestuário, bem como espátulas 
e outros utensílios afastados dos acessórios durante 
o funcionamento, para evitar ferimentos em pessoas 
e/ou danos no aparelho.

9. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não 
coloque o aparelho em água ou outro líquido.

10. A utilização de acessórios não recomendados ou 
vendidos pela KitchenAid pode causar um incêndio, 
um choque elétrico ou lesões.

11. Consulte a secção “Manutenção e Limpeza” para 
obter instruções sobre como limpar as superfícies em 
contacto com os alimentos.

12. Consulte também a secção Salvaguardas Importantes 
incluída no Guia de Utilização e Cuidados da 
batedeira.
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SEGURANÇA RELATIVA AO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA
13. Este aparelho foi concebido para ser utilizado no 

âmbito doméstico e também:
- nas áreas de cozinha de locais de trabalho, lojas ou 

escritórios;
- explorações agrícolas;
- por clientes de hotéis, motéis e restantes ambientes 

residenciais;
- em hospedarias.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA
CONFIGURAÇÕES DA PENEIRA+BALANÇA

O acessório peneira+balança é compatível com todos as Batedeiras KitchenAid, acessórios de 
aço inoxidável, vidro e taças de cerâmica� Não é compatível com a taça de mistura de calor 
preciso, com a sorveteira ou com a tampa anti salpicos� 

O acessório peneira+balança pode ser usado para várias tarefas: para pesar e peneirar 
ingredientes enquanto os coloca lentamente na taça da Batedeira ou num recipiente à parte, 
para pesar e colocar os ingredientes sem peneirar e para pesar os ingredientes na sua bancada�

Para pesar, peneirar e colocar os ingredientes 
lentamente na taça da batedeira ou no recipiente 
à parte: Utilize o acessório completo para receitas 
que requerem que os ingredientes sejam peneirados 
e colocados lentamente na taça da Batedeira ou num 
recipiente à parte�

Para pesar e colocar os ingredientes na taça sem 
peneirar: Utilize o acessório sem a peneira ao pesar 
e colocar ingredientes maiores, como lascas de 
chocolate, que não precisam de ser peneirados� Para 
adicionar esses ingredientes lentamente, pode limitar 
o fluxo usando a válvula para ingredientes�

Para usar como uma balança de bancada: 
Posicione a balança na sua bancada ou mesa e 
coloque a tampa/placa da balança na parte superior�
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COLOQUE O COMPARTIMENTO DA PENEIRA NA BATEDEIRA

Antes de utilizar a sua peneira+balança pela primeira vez, limpe o depósito de ingredientes, 
o conjunto da peneira e a calha rotativa com um pano húmido e quente e, em seguida, 
limpe com um pano húmido� Não lave o compartimento da peneira ou a balança digital� 
Seque com um pano macio� Consulte a secção “Cuidados e Limpeza” para obter instruções 
pormenorizadas�

1  Desligue Batedeira e retire a ficha da tomada elétrica�

2  

Para Batedeiras com tampa do cubo de colocação 
dos acessórios: Levante-a para abrir�

 Para Batedeiras com tampa do cubo de colocação 
dos acessórios: Rode o botão do acessório em sentido 
anti-horário para retirar a tampa do cubo de colocação 
dos acessórios�

UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA

3  

Insira o compartimento do eixo do acessório no cubo 
para o efeito, certificando-se de que o eixo de alimen-
tação encaixa no quadrado do cubo� Se necessário, 
rode o acessório para frente e para trás� O pino no 
compartimento do acessório encaixará no entalhe 
do aro do cubo quando estiver na posição correta�

4  
Aperte o botão do cubo do acessório da Batedeira 
em sentido horário até que o acessório fique 
completamente preso à Batedeira�
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UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA
MONTAGEM DO ACESSÓRIO PENEIRA+BALANÇA

1  

Para instalar a calha rotativa: Baixe a calha rotativa 
para dentro do compartimento da peneira de forma 
inclinada, alinhando as marcas da calha rotativa 
com as marcas acima dos entalhes no interior do 
compartimento da peneira� Instalada corretamente, 
a calha rotativa ficará firmemente assente no 
compartimento da peneira e rodará com facilidade�

DICA: Alinhando a aba da pega na calha com uma das rasuras à medida que baixa a calha 
rotativa no compartimento da peneira ajudá-lo(a)-á a alinhar as marcas� 

2  

Para instalar o conjunto da peneira: Baixe a 
peneira no seu compartimento de forma inclinada 
de modo que o eixo para adicionar acessórios 
possa ser introduzido no compartimento da peneira� 
Quando o eixo estiver completamente introduzido, 
pressione para baixo sobre a peneira, do lado 
oposto ao eixo, para a encaixar no seu lugar�

3  

Para instalar a balança: Coloque a balança na parte 
superior do compartimento da peneira com o visor 
da balança digital voltado para o lado oposto ao 
da Batedeira e ligeiramente à esquerda do centro� 
Rode a balança em sentido anti-horário até que 
bloqueie no seu lugar�

4  
Para instalar o depósito para ingredientes: 
Alinhe a válvula para ingredientes com o entalhe 
correspondente na balança e baixe o depósito sobre 
a balança até que fique totalmente assente�

1  lb/oz/g
gozlb

Pressione  (On/Off) e pressione  (Tara) até que 
o visor exiba 0�

PESAGEM E PENEIRAÇÃO DOS INGREDIENTES
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Antes de adicionar ingredientes ao depósito, 
certifique-se de que a válvula para ingredientes esteja 
na posição de fechada e que a calha rotativa esteja 
apontada para dentro da taça da Batedeira ou de 
um recipiente apropriado�

NOTA: Se o desejar, a balança e o depósito podem ser colocados na bancada e os 
ingredientes podem ser adicionados até que o peso que pretende seja alcançado�  
A balança completa e o depósito podem ser instalados no acessório�

lb/oz/g
gozlb

OPCIONAL: Pressione o botão lb/oz/g para escolher 
entre libras, onças e gramas� A predefinição é gramas�

 3   Adicione os seus ingredientes no depósito para 
ingredientes até alcançar o peso desejado�

DICA: Certifique-se de que os seus ingredientes secos não têm pedaços grandes ou duros 
antes de os colocar através da peneira� Como com qualquer peneira, os pedaços grandes 
ou duros não podem ser partidos durante o processo de peneiração�

 4   

0   Stir    2         4     6     8    10
Ligue a Batedeira na velocidade desejada e abra 
a válvula para ingredientes� Os ingredientes serão 
peneirados e fluirão para dentro da taça de acordo 
com a velocidade selecionada�

NOTA: A peneira pode funcionar em qualquer 
velocidade, por isso, selecione a velocidade que 
se adequa melhor à sua receita�

DICA: Se a sua receita precisar de vários ingredientes secos, pressione  entre a adição de 
ingredientes para pesagem e mexa-os no depósito antes de abrir a válvula de ingredientes�

NOTA: Quando tiver pesado os seus ingredientes, pode desligar a balança a qualquer 
momento pressionando � A balança também se desligará automaticamente após 
5 minutos sem estar a ser utilizada�

UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA
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DICAS PARA EXCELENTES RESULTADOS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

DICAS ÚTEIS

• Se os ingredientes estiverem a ser 
peneirados mais rápido do que o 
desejado, pode usar a válvula de 
ingredientes para limitar a velocidade com 
que os ingredientes fluem para a peneira�

• Ao soltar os ingredientes, pode ser 
necessário mover a válvula para frente 
e para trás 1 a 2 vezes ou tocar no 
depósito para garantir que todos 
os ingredientes sejam soltos�  

• A capacidade máxima da balança é 
de 1000 g/2,2 libras/2 libras e 3 onças 
e a balança pesa em incrementos de 
1g/0,002 libras/0,05 onças�

• Não coloque açúcar mascavado através 
da peneira, pois poderá entupir a mesma�

• Se os ingredientes ficarem presos na 
peneira, desligue a Batedeira e use uma 
colher para limpar a obstrução�

• Apenas use ingredientes secos com o 
acessório peneira+balança�

• Certifique-se de que os seus ingredientes 
secos não têm pedaços grandes ou duros 
antes de os colocar através da peneira� 
Como com qualquer peneira, os pedaços 
não podem ser partidos durante o 
processo de peneiração�

• O depósito de ingredientes não encaixa 
no seu lugar� Se estiver a utilizar uma 
Batedeira de topo inclinável com o 
acessório peneira, certifique-se que 
remove o depósito para ingredientes 
antes de levantar o topo da Batedeira 
para evitar que o depósito para 
ingredientes vire ou caía da peneira�

• Pode colocar a tampa/placa da balança 
na parte superior do depósito para 
reduzir a poeira ao peneirar�

UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO 
PENEIRA+BALANÇA

 5   
Quando a peneiração parecer estar concluída, toque 
no compartimento e depois na calha para soltar todos 
os ingredientes residuais�

Ao utilizar o acessório peneira+balança, poderá ver as seguintes mensagens serem exibidas:

Err 
The scale has exceeded its weight limit (A balança excedeu o seu limite de peso)� 
Retire ingredientes do depósito e tente novamente com uma quantidade menor�

- - - Err1  
Tare error (erro da tara)� Retire ingredientes e desligue a alimentação elétrica� Em seguida, 
ligue novamente a alimentação elétrica� Se Err1 ainda estiver presente, ligue para o serviço 
de assistência ao cliente�
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LIMPE O ACESSÓRIO PENEIRA+BALANÇA E AS RESTANTES PEÇAS

1  

Poderá lavar na máquina de lavar louça as seguintes 
peças, apenas na prateleira superior: depósito para 
ingredientes, conjunto da peneira, calha giratória e 
placa de escala� 

DICA: Ao colocar o depósito de ingredientes na 
prateleira, certifique-se de que esteja colocado 
sobre o seu lado, com a válvula de ingredientes 
voltada para baixo�

2  

Não mergulhe a balança ou o compartimento 
da peneira em água ou qualquer outro líquido� 
Limpe com um pano húmido e quente e seque 
bem com um pano macio antes de os voltar a 
utilizar ou guardar�

3  
Para desmontar o conjunto da peneira: Rode o 
colarinho para a esquerda para o afrouxar soltar e 
solte a rede para limpeza, se desejar�

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

A balança digital do seu acessório peneira+balança é alimentada por 2 pilhas AAA (incluídas)�

1  
Vire ao contrário a balança digital e use uma chave 
de fendas Phillips para retirar o parafuso da tampa do 
compartimento� Levante a tampa do compartimento 
conforme mostrado�

2  
Substitua as 2 pilhas AAA no compartimento� 
Certifique-se de voltar a colocar o parafuso ao fixar 
a tampa do compartimento�
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DO ACESSÓRIO PENEIRA+BALANÇA KITCHENAID

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS 
INDIRETOS.

Duração da garantia: A KitchenAid pagará por: A KitchenAid não pagará por:

Europa, Médio 
Oriente e África:  
Para os modelos 
5KSMSFTA: dois anos 
de garantia total a 
partir da data de 
compra.

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 Acessório 
Peneira+Balança seja usado 
para operações fora do 
âmbito da preparação de 
alimentos doméstica normal.

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

©2018 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 

 

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�

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
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