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Instruções da MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas
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Instruções de seGurança IMPortantes
aVIso: a utilização deste aparelho exige que sejam 
sempre respeitadas precauções básicas de segurança, 
incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções�
2. De	forma	a	reduzir	o	risco	de	ferimentos,	este	aparelho	
deve	ser	supervisionado	quando	utilizado	perto	de	crianças.	

3. Utilize	apenas	os	acessórios	recomendados	ou	vendidos	
pelo	fabricante.

4. A	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	deve	ser	armazenada	
no interior�

5. Não	utilize	a	Cilindro	de	CO2	se	a	cabeça	da	válvula	
estiver	danificada.

Guarde estas Instruções

A sua segurança e a dos outros é muito importante.
Este manual e o electrodoméstico 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

seGurança da MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas
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seGurança da MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas

É	importante	que	leia	e	compreenda	as	instruções	de	utilização	e	manutenção	e	as	informações	
de	segurança	fornecidas	antes	de	proceder	à	utilização	da	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas.
Instruções de seGurança IMPortantes
Garrafa de GaseIfIcaçÃo:
•	 AVISO:	NÃO	LAVE	A	GARRAFA	DE	GASEIFICAÇÃO	NA	MÁQUINA	DE	LAVAR	LOIÇA	
NEM	EXPONHA	A	GARRAFA	A	TEMPERATURAS	SUPERIORES	A	49°C	OU	INFERIORES	
A	1°C.	NÃO	enxague	a	garrafa	em	água	quente.	NÃO	coloque	a	garrafa	perto	de	uma	fonte	
de	calor,	como	um	fogão.	NÃO	deixe	a	garrafa	no	seu	automóvel.	NÃO	coloque	a	garrafa	
no	congelador.	Se	o	fizer	irá	comprometer	a	integridade	do	material	da	garrafa	gaseificadora,	
podendo resultar em ferimentos pessoais graves�

•	 aVIso:	NÃO	utilize	a	garrafa	de	gaseificação	se	esta	apresentar	uma	alteração	de	formato.	
A	alteração	do	formato	da	garrafa	é	indicativa	de	danos.	NÃO	UTILIZE	AS	GARRAFA	DE	
GASEIFICAÇÃO	SE	TIVEREM	SIDO	ACIDENTALMENTE	LAVADAS	NA	MÁQUINA	DE	
LAVAR	LOIÇA.	SE	ISTO	ACONTECER,	ELIMINE	AS	GARRAFAS.	A	UTILIZAÇÃO	DE	
GARRAFAS	QUE	TENHAM	SIDO	LAVADAS	NA	MÁQUINA	DE	LAVAR	LOIÇA	OU	GARRAFAS	
QUE	APRESENTEM	RISCOS,	SINAIS	DE	DESGASTE,	DESCOLORAÇÃO	OU	QUAISQUER	
OUTROS	TIPOS	DE	DANOS	PODERÁ	RESULTAR	EM	FERIMENTOS	PESSOAIS	GRAVES.

•	 aVIso:	A	MÁQUINA	DE	BEBIDAS	GASEIFICADAS	FOI	CONCEBIDA	PARA	UTILIZAÇÃO	
COM	ÁGUA.	NÃO	UTILIZE	A	MÁQUINA	DE	BEBIDAS	GASEIFICADAS	PARA	GASEIFICAR	
QUAISQUER	OUTROS	TIPOS	DE	LÍQUIDOS.	OS	AROMATIZANTES	DEVEM	SER	
ADICIONADOS	ÀS	BEBIDAS	APENAS	APÓS	O	PROCESSO	DE	GASEIFICAÇÃO.

•	 aVIso:	A	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	foi	concebida	para	utilização	específica	com	a	garrafa	de	
gaseificação.	NÃO	utilize	garrafas	que	não	tenham	sido	especialmente	concebidas	para	o	equipamento.

•	 aVIso:	A	garrafa	de	gaseificação	deve	ser	corretamente	montada	antes	de	proceder	
à	utilização	da	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas.	

•	 aVIso:	NÃO	realize	o	processo	de	gaseificação	num	garrafa	vazia.
•	 aVIso:	Pode	encontrar	uma	data	de	validade	assinalada	no	fundo	de	cada	garrafa	de	
gaseificação.	NÃO	utilize	as	garrafas	após	a	data	de	validade.	Recicle	e	substitua	as	garrafas	
expiradas	de	acordo	com	as	leis	de	reciclagem	da	sua	área.

cIlIndro de co2 sodastreaM:
•	 PerIGo:	A	fuga	de	CO2	pode	causar	intoxicação	por	monóxido	de	carbono.	Se	verificar	uma	
fuga	de	CO2	deverá	proceder	à	ventilação	da	área	e	respirar	ar	puro.	Em	caso	de	indisposição,	
procure	assistência	média	imediata.

•	 aVIso:	O	Cilindro	de	CO2	SodaStream	deve	ser	inspecionado	contra	mossas,	perfurações	
ou	outros	tipos	de	danos	antes	de	proceder	à	sua	utilização.	Se	for	detetado	qualquer	tipo	de	
danos	NÃO	utilize	o	cilindro.	Contacte	um	representante	autorizado	da	SodaStream.

•	 aVIso:	A	utilização	incorreta	do	cilindro	pode	resultar	em	ferimentos	pessoais	graves.
•	 aVIso:	O	cilindro	pode	ficar	extremamente	frio	imediatamente	após	a	sua	utilização.	
Remova	o	cilindro	com	precaução.	

•	 aVIso:	Mantenha	o	cilindro	afastado	de	qualquer	fonte	de	calor.	Mantenha	o	cilindro	
afastado de luz solar direta�

•	 aVIso:	NÃO	transporte	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	com	o	Cilindro	de	CO2 montado�
•	 aVIso:	NÃO	adultere	o	Cilindro	de	CO2�
•	 aVIso:	NÃO	tente	perfurar	ou	incinerar	o	Cilindro	de	CO2�
•	 aVIso:	NÃO	arremesse	o	Cilindro	de	CO2.	Não	deixe	cair	o	cilindro.
•	 aVIso:	NÃO	manuseie	o	Cilindro	de	CO2	durante	o	descarregamento	de	CO2�

aVIsos GeraIs:
•	 PerIGo:	A	utilização	inadequada	da	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	pode	resultar	

em ferimentos pessoais graves�

Utilização	segura	da	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas
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seGurança da MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas

Especificações	de	classificação	da	máquina

Pressão máxima de utilização: 10 Bar� 
temperatura máxima de funcionamento:	40°C.	
A	capacidade	da	garrafa	na	linha	de	capacidade	varia	entre	400	ml	–	1,0	litros	
(dependendo	do	tamanho	e	formato	da	garrafa	de	gaseificação	utilizada).	
A	capacidade	máxima	da	garrafa	varia	entre	480	ml	–	1,1	litros	
(dependendo	do	tamanho	e	formato	da	garrafa	de	gaseificação	utilizada).

licença de utilizador para um cilindro de co2 sodastream

nÃo se destIna a reVenda
ProPrIedade da soda-cluB (co2) sa - soB lIcença

Este	é	um	documento	legalmente	vinculativo	lavrado	entre	a	Soda-Club	(CO2)	SA	com	
sede	na	Suíça,	ou	as	respetivas	afiliadas,	e	o	consumidor,	relativo	ao	direito	de	utilização	
de	um	Cilindro	Soda-Club/SodaStream	de	CO2	(o	“cilindro de co2”).

Para proteger a segurança e a saúde dos utilizadores, várias diretivas e regulamentações 
regem	a	utilização,	reabastecimento,	manutenção,	teste	e	reparação	de	contentores	de	
dióxido	de	carbono	sob	pressão	(Cilindros	de	CO2).

A	SodaStream	dispõe	dos	conhecimentos	e	competências	legalmente	requeridos	para	ser	
responsável	pela	estrita	conformidade	legal.	Esta	conformidade	só	pode	ser	garantida	se	
a	manutenção,	a	análise,	o	teste	e	o	reabastecimento	dos	Cilindros	de	CO2 forem efetuados 
pela	SodaStream.	Consequentemente,	cada	Cilindro	de	CO2 permanece propriedade da 
soda-club (co2) sa, ou das respetivas afiliadas, e é fornecido sob licença.

1. Quando	vazio,	devolva	o	Cilindro	de	CO2	à	SodaStream	ou	a	um	revendedor	
SodaStream	autorizado,	em	troca	de	um	Cilindro	de	CO2	cheio,	pelo	preço	do	
reabastecimento	do	CO2	ou	para	eliminação	em	segurança.	A	presente	Licença	
continuará	a	vincular	a	utilização	de	cada	Cilindro	de	CO2 subsequente�

2. O	reabastecimento	de	Cilindros	de	CO2	vazios	por	terceiros	pode	ser	extremamente	
arriscada.	O	reabastecimento	não	autorizado	pode	constituir	uma	violação	da	lei	e	dos	
direitos	da	SodaStream.	A	SodaStream	só	garante	a	segurança	dos	Cilindros	de	CO2 
reabastecidos	pela	empresa,	com	um	selo	de	segurança	SodaStream	afixado	na	válvula.

3. Se	devolver	o	Cilindro	de	CO2	à	SodaStream	ou	a	um	revendedor	SodaStream	autorizado,	
em	boas	condições	e	sem	o	trocar	por	um	Cilindro	cheio,	receberá	uma	taxa	de	
devolução.	Contacte	o	seu	representante	SodaStream	local	para	mais	informações.

4. O	Cilindro	de	CO2,	juntamente	com	a	presente	Licença	de	Utilização,	pode	ser	
transferido	para	um	terceiro	desde	que	este	aceite	ser	vinculado	pelas	condições	
e	direitos	de	propriedade	estabelecidos	no	presente	documento.	A	posse	da	Licença	
de	Utilização	constitui	prova	do	direito	de	utilização	de	um	Cilindro	de	CO2 pelo 
detentor,	ao	abrigo	dos	termos	estabelecidos	no	presente	documento.

As	leis	do	país	no	qual	o	Cilindro	de	CO2	SodaStream	foi	vendido	irão	reger	a	presente	licença.

Se	tiver	dúvidas	ou	comentários,	contacte	a	SodaStream	International	BV,	Provinciënbaan16,	
5121	DL	Rijen	(NL).

•	 aVIso:	Utilize	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	na	posição	vertical	numa	superfície	plana	
e	estável,	afastada	de	quaisquer	fontes	de	calor.	NÃO	coloque	a	Máquina	de	Bebidas	
Gaseificadas	num	superfície	quente	(ex.:	fogão).

•	 aVIso:	NÃO	mova	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	durante	o	processo	de	gaseificação.
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Peças e caracterÍstIcasseGurança da MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas

Peças e acessórios

Indicador de 
gaseificação

Garrafa de 
gaseificação	de	1	L

fabricado em 
metal fundido 

resistente

alavanca de 
gaseificação

cilindro de co2 
sodastream

alavanca de 
carregamento 

da garrafa

tubo de 
gaseificação
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Montar a MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas

*		O	Cilindro	SodaStream	de	60	L	produz	até	60	litros	de	água	gaseificada,	dependendo	
do	nível	de	gaseificação	utilizado.

2 Remova	o	selo	e	a	tampa	do	Cilindro	de	
CO2	SodaStream.	Insira	o	Cilindro	de	
CO2 SodaStream de 60 L* na Máquina 
de	Bebidas	Gaseificadas.	Incline-o	
na	base	do	aparelho	e,	em	seguida,	
puxe-o	até	ao	encaixe	da	válvula.

Montar o cilindro de co2 sodastream

antes da primeira utilização
Coloque	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	
numa	superfície	plana	e	resistente,	na	posição	
vertical.	Remova	os	materiais	de	embalamento.	

A	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	utiliza	
3	pilhas	3	AAA.	Para	substituir	as	pilhas,	
consulte	a	secção	“Manutenção	e	limpeza”.

3 Vire	o	Cilindro	de	CO2 SodaStream 
para a esquerda até parar de rodar� 
Aperte	o	cilindro	apenas	manualmente.	 
 
 

4 Para	voltar	a	montar	a	tampa	posterior,	
incline	a	tampa	na	sua	direção,	insira	
a patilha inferior na ranhura e empurre 
a	tampa	até	encaixar.

1 Para	remover	a	tampa	posterior:	Segure	
a	tampa	posterior	e	puxe-a	na	direção	
oposta	à	unidade.	Reserve	a	tampa.



Po
rt

ug
uê

s

7

Montar a MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas utIlIzar a MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas

Preparar	água	gaseificada

2 Para	inserir	a	garrafa,	certifique-se	de	
que	a	alavanca	de	gaseificação	está	na	
posição	vertical	máxima	e	que	a	alavanca	
de	carregamento	está	inclinada	para	
a	frente.	Se	a	alavanca	de	carregamento	
não	estiver	inclinada	para	a	frente,	
puxe-a	na	sua	direção	até	encaixar.	
Não	puxe	o	tubo	de	gaseificação.

1 Enxague	a	garrafa	de	gaseificação	antes	
de	proceder	à	sua	utilização.	Antes	
de	proceder	à	preparação	de	água	
gaseificada,	encha	a	garrafa	com	água	
até	à	linha	de	capacidade.	Para	obter	
os	melhores	resultados,	utilize	água	
gelada.	Para	evitar	danificar	o	aparelho,	
utilize apenas água�

1

2

3 Insira	o	gargalo	da	garrafa	no	encaixe.	
Puxe	a	garrafa	para	cima	e	para	trás.	
O	mecanismo	de	encaixe	irá	segurar	
firmemente a garrafa�  
 
 
 
 

aVIso: Não	realize	o	processo	de	gaseificação	numa	garrafa	vazia.

4 Para	gaseificar,	puxe	a	alavanca	de	
gaseificação	firmemente	para	baixo	
em	impulsos	curtos,	permitindo	
que	retorne	à	posição	neutra	antes	
de	repetir	o	processo.	Continue	
o	processo	até	alcançar	o	nível	de	
gaseificação	desejado.	Não	mova	
a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	
durante	o	processo	de	gaseificação.
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utIlIzar a MáquIna de BeBIdas GaseIfIcadas ManutençÃo e lIMPeza

Preparar	bebidas	gaseificadas:	adicionar	aromatizantes	(opcional)*

Após	realizar	o	processo	de	gaseificação,	
adicione	o	seu	sabor	preferido.	Para	obter	mais	
instruções,	consulte	a	embalagem	Sodamix.

*	Opções	aromatizantes	adicionais	
vendidas separadamente�

Todos	os	sabores	SodaStream,	incluindo	
SodaStream	Caps*	e	Sodamix*	podem	
ser	adicionados	à	água	gaseificada	na	
garrafa	de	gaseificação	após	a	utilização	
da	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas.

aVIso: Não	remova	a	garrafa	até	a	descarga	de	CO2	excedente	terminar.

6 Para	soltar	a	garrafa	do	encaixe,	
puxe-a	para	si;	a	garrafa	será	
automaticamente	libertada.	 

5 Para	soltar	a	garrafa,	empurre	a	alavanca	
de	gaseificação	até	à	posição	vertical	
máxima.	Irá	ouvir	uma	descarga	de	
CO2	excedente.



Po
rt

ug
uê

s

9

ManutençÃo e lIMPeza

3 Substitua	as	três	pilhas	AAA	existentes	
no	compartimento	das	pilhas,	volte	
a	colocar	a	placa	de	cobertura	do	
compartimento	e	aparafuse	novamente.

1 Para	remover	a	tampa	posterior:	Segure	
a	tampa	posterior	e	puxe-a	na	direção	
oposta	à	unidade.	Reserve	a	tampa.

substituir as pilhas

2 Utilize	uma	chave	de	fendas	de	
cruzeta	para	soltar	o	parafuso	
do	compartimento	das	pilhas.
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ManutençÃo e lIMPeza

Limpar	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas

1 Não utilize produtos de limpeza abrasivos 
ou ferramentas aguçadas na limpeza 
do	aparelho.	Se	necessário,	utilize	um	
detergente	líquido	suave	e	um	pano	
macio	e	húmido.	Seque	cuidadosamente.

2 Limpe	o	exterior	da	Máquina	de	
Bebidas	Gaseificadas	com	um	pano	
macio.	Limpe	quaisquer	salpicos	na	
base	do	aparelho,	de	forma	a	mantê-la	
constantemente	seca.

aVIso: Não	mergulhe	o	aparelho	em	água	nem	o	coloque	na	máquina	de	lavar	loiça.	
Se	o	fizer,	irá	danificar	significativamente	a	sua	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas.

Para	evitar	danos	à	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas,	não	a	coloque	nem	armazene	perto	
de	uma	fonte	de	calor,	como	um	fogão.

limpar as garrafas

1 Não	lave	as	garrafas	de	gaseificação	na	
máquina	de	lavar	loiça.	Se	o	desejar,	
poderá	enxaguar	as	garrafas	de	
gaseificação	em	água	fria	ou	tépida.	
Nunca	enxague	as	garrafas	em	água	
quente.	Se	necessário,	utilize	um	
detergente	líquido	suave	e	uma	
esponja	macia	para	limpar	as	garrafas.

aVIso 
•	Não utilize as garrafas se estas apresentarem 

danos ou deformações�
•	Não	exponha	a	garrafa	a	temperaturas	
inferiores	a	1°C	ou	superiores	a	49°C.

•	Não lave a garrafa na máquina de lavar 
loiça ou em água quente�

•	Não	coloque	as	garrafas	no	congelador.
•	Não	utilize	a	garrafa	de	gaseificação	após	

a data de validade assinalada na garrafa�
Para	obter	mais	informações,	consulte	
a	secção	“Segurança	da	Máquina	de	
Bebidas	Gaseificadas”.
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ManutençÃo e lIMPezaManutençÃo e lIMPeza

remover o cilindro de co2 sodastream

1 Comece	por	remover	a	garrafa	
de	gaseificação	de	1	L	da	Máquina	
de	Bebidas	Gaseificadas,	se	já	
a tiver montado�

2 Para	desmontar	o	Cilindro	de	
CO2 SodaStream da Máquina de 
Bebidas	Gaseificadas,	desaperte-o	
para a esquerda�

O	Cilindro	de	CO2	SodaStream	é	fornecido	sob	licença.	Consulte	a	secção	“Licença	de	
utilizador	para	um	Cilindro	de	CO2	SodaStream”.	Esta	licença	permite-lhe	trocar	o	seu	
Cilindro	de	CO2	SodaStream	vazio	por	um	novo,	num	vendedor	autorizado	SodaStream	
perto	de	si.	Para	obter	uma	lista	de	vendedores	autorizados	SodaStream	na	sua	área,	visite	
www.sodastream.com.	Para	obter	instruções	de	instalação	do	Cilindro	de	CO2	SodaStream,	
consulte	a	secção	“Montar	o	Cilindro	de	CO2 SodaStream”�

substituir o cilindro de co2 sodastream
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IMPortante:	Antes	de	contactar	a	assistência,	consulte	a	lista	de	problemas	e	soluções	
abaixo	apresentada:

1.		Se	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	
não estiver a funcionar:

•	O	Cilindro	de	CO2	poderá	estar	vazio;	
substitua-o	por	um	Cilindro	de	CO2 
SodaStream de 60 L novo�

•	Certifique-se	de	que	encheu	a	garrafa	
de	gaseificação	com	água	até	à	linha	
de	capacidade.

•	Mantenha sempre a Máquina de Bebidas 
Gaseificadas	na	posição	vertical.

•	O	Cilindro	de	CO2 pode estar solto� 
Não utilize ferramentas� Desmonte 
a	garrafa,	abra	a	tampa	posterior	e	volte	
a	apertar	o	Cilindro	de	CO2� Utilize uma 
pressão	moderada.	Se	o	Cilindro	de	CO2 
estiver	corretamente	montado,	poderá	
estar	vazio.	Substitua-o	por	um	Cilindro	
de	CO2 SodaStream de 60 L novo�
aVIso:	Remova	o	cilindro	com	precaução,	

já	que	este	pode	estar	extremamente	frio.

2.  se não conseguir puxar a alavanca 
de carregamento de garrafas:

•	Certifique-se	de	que	a	alavanca	de	
gaseificação	se	encontra		na	posição	
vertical	máxima.

•	 Puxe	a	alavanca	de	carregamento	
de garrafas na sua direção�

3.  se não conseguir montar a garrafa 
de	gaseificação:

•	Certifique-se	de	que	a	alavanca	de	
gaseificação	se	encontra	na	posição	
vertical	máxima.

•	 Puxe	a	alavanca	de	carregamento	de	
garrafas	na	sua	direção,	até	encaixar.

•	 Insira	a	garrafa	no	encaixe.
•	 Puxe	a	garrafa	para	cima	e	para	trás	
até	encaixar.

4.  se ouvir uma descarga de co2 
da garrafa durante o processo 
de	gaseificação:

•	 A	garrafa	pode	não	estar	corretamente	
montada.	Deixe	a	Máquina	de	Bebidas	
Gaseificadas	terminar	o	processo	de	
gaseificação	e,	em	seguida,	desmonte	
a	garrafa	e	volte	a	montá-la	como	indicado	
na	secção	"Preparar	água	gaseificada".

•	 É	normal	ouvir	uma	pequena	descarga	de	
CO2	no	fim	do	processo	de	gaseificação.

5.  se pretender voltar a realizar 
o	processo	de	gaseificação	numa	
bebida	previamente	gaseificada:
aVIso:	Não	volte	a	gaseificar	uma	

bebida	após	ter	adicionado	aromatizantes.	
Só	poderá	voltar	a	gaseificar	água	
gaseificada	insalubre.

6.		Se	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	
continuar a descarregar co2 após 
o	processo	de	gaseificação: 

aVIso:	Não	remova	o	cilindro	nem	
a garrafa� Mantenha a Máquina de Bebidas 
Gaseificadas	na	posição	vertical.	Não	toque	
no	aparelho	até	deixar	de	ouvir	a	descarga	
de	CO2� 

Quando	a	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas	
parar	de	descarregar	CO2,	remova	a	garrafa	
de	gaseificação	e	contacte	a	assistência.	
Para	mais	informações,	consulte	a	secção	
"Garantia	e	assistência".
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7.  se ouvir uma fuga de co2 do cilindro:
•	 Poderá	existir	uma	fuga	de	pressão	entre	
o	suporte	do	Cilindro	de	CO2 e a válvula� 
Aperte	mais	o	Cilindro	de	CO2	no	encaixe.	
Não utilize ferramentas�

8.  se não obtiver o nível de 
gaseificação	desejado:

•	 Se	ainda	não	tiver	adicionado	aromatizantes,	
tente	proceder	a	uma	gaseificação	
mais elevada�

•	 Verifique	o	Cilindro	de	CO2.	O	Cilindro	
de	CO2 poderá estar vazio�

•	Certifique-se	de	que	está	a	gaseificar	
água refrigerada�

9.		Se	verificar	um	transbordo	de	água	
durante	o	processo	de	gaseificação:

•	 Certifique-se	de	que	a	garrafa	de	gaseificação	
está	cheia	apenas	até	à	linha	de	capacidade.

•	 Verifique	se	a	garrafa	de	gaseificação	está	
corretamente	montada	no	sistema	de	
encaixe.	Para	o	verificar,	puxe	ligeiramente	
o	fundo	da	garrafa.	Se	a	garrafa	parecer	solta,	
remova-a	e	volte	a	colocá-la	no	encaixe.

10.		Se	a	sua	bebida	gaseificada	não	
apresentar	um	nível	suficiente	
de sabor:

•	 Basta	adicionar	mais	aromatizante.
•	Não	volte	a	gaseificar	a	bebida	após	
ter	adicionado	aromatizantes.

11.  se a água formar pequenos 
pedaços de gelo durante 
o processo de gaseificação:

•	 Isto	poderá	verificar-se	se	utilizar	água	
bastante	fria.	Se	tal	acontecer,	utilize	
impulsos	mais	curtos	até	deixar	de	
formar	gelo,	de	forma	a	evitar	que	
afete	o	processo	de	gaseificação.	O	gelo	
formado	irá	simplesmente	dissolver-se.

•	A formação de gelo poderá restringir 
o	fluxo	de	CO2 para a garrafa durante um 
processo	de	gaseificação	elevada.	Para	
manter	a	duração	normal	do	processo	de	
gaseificação,	deixe	o	aparelho	repousar	
durante alguns minutos entre garrafas�
aVIso: Se suspeitar que a Máquina 

de	Bebidas	Gaseificadas	esteja	danificada,	
pare	de	a	utilizar	e	contacte	a	assistência.	
Para	mais	informações,	consulte	a	secção	
"Garantia	e	assistência".

12. se o indicador não estiver a funcionar:

Poderá ter de substituir as pilhas� 
Para	obter	instruções,	consulte	a	secção	
“Manutenção	e	limpeza’”.

resoluçÃo de ProBleMas
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GarantIa e assIstÊncIa

Garantia	da	Máquina	de	Bebidas	Gaseificadas

duração da Garantia: a Kitchenaid Pagará: a Kitchenaid não Pagará:

europa, Médio oriente 
e áfrica: 
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 Máquina de Bebidas 
Gaseificadas	foi	utilizada	
para operações além das 
normais na preparação 
de comida em casa.

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

a KItcHenaId nÃo assuMe qualquer resPonsaBIlIdade 
Por danos IndIretos.

www.Kitchenaid.eu

©	2014.	Todos	os	direitos	reservados.	
Especificações	sujeitas	a	alteração	sem	aviso	prévio.

serviço de assistência

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


