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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

 PEÇAS DO PASSADOR DE FRUTOS E VEGETAIS*

Corpo do Picador

Pressionador de 
alimentos/chave

Pua

Lâmina

Veio com mola

Pua de grandes dimensões

Cone do Passador

Tabuleiro do Passador

Resguardo 
de salpicos

Disco de 
corte fino

Disco de corte 
grosseiro

Anel de fixação

*Estas peças são vendidas separadamente como parte do modelo 5FVSP�
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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. Não introduza alimentos manualmente. Utilize sempre 

o pressionador de alimentos/chave.
12. Durante o funcionamento do aparelho, não utilize os 

dedos para retirar alimentos do disco de descarga. 
Tal poderá resultar em ferimentos/cortes.

13. As lâminas são muito afiadas. Manuseie com cuidado.
14. Consulte também as Instruções de Segurança 

Importantes incluídas no manual de Instruções 
da Batedeira.

15. 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.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
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�

UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
TABELA DE DISCOS DO ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE

Picar carne
Para obter os melhores resultados, pique a carne de vaca duas vezes� Poderá obter uma 
textura ideal picando carne muito fria ou parcialmente congelada� As carnes com alto 
teor de gordura só devem ser picadas uma vez�

Ralar pão
Para ralar pão, certifique-se de que este foi seco no forno para remover toda a humidade 
ou que não está seco� O pão parcialmente seco pode encravar o Picador de Carne�

NOTA: Os alimentos muito rijos e densos, tais como pão caseiro totalmente seco, 
não devem ser picados no Picador de Carne� O pão caseiro deve ser ralado fresco 
e depois seco no forno ou naturalmente�

UTILIZE 
ESTAS PEÇAS

COM 
ESTAS PEÇAS

SUGESTÕES 
DE UTILIZAÇÃO VELOCIDADE

DISCO 
GROSSEIRO

LÂMINA

PUA DE PEQUENAS 
DIMENSÕES

ANEL DE FIXAÇÃO

CORPO DO 
PICADOR

 
Para picar carne 

crua ou cozinhada, 
vegetais firmes, frutos 
desidratados e queijo�

4

DISCO FINO

Para picar carne crua, 
carne cozinhada para 

patês ou pão para 
pão ralado�

4
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Para passar frutos e vegetais:
• Corte os alimentos em pedaços que caibam no alimentador�
• Remova as cascas rijas ou espessas (por ex�: a casca das laranjas)�
• Remova quaisquer caroços de grandes dimensões dos frutos e vegetais 

(por ex�: os caroços dos pêssegos)�
• Remova as vagens ou pés (por ex�: morangos, uvas)�
• Cozinhe os frutos e vegetais de textura firme antes de os passar�

NOTA: Para evitar danificar o acessório Passador de Frutos e Vegetais e/ou a Batedeira, 
as uvas do tipo “slip-skin” (uvas de tipo Americano) não devem ser processadas no 
Passador de Frutos e Vegetais� O acessório permite apenas o processamento de uvas 
da família vinífera, como as uvas Moscatel e as uvas sem grainhas�

UTILIZE 
ESTAS PEÇAS

COM 
ESTAS PEÇAS

SUGESTÕES 
DE UTILIZAÇÃO VELOCIDADE

CONE DO 
PASSADOR

TABULEIRO DO 
PASSADOR com 

RESGUARDO 
DE SALPICOS

VEIO COM MOLA

PUA DE GRANDES 
DIMENSÕES

ANEL DE FIXAÇÃO

CORPO DO 
PICADOR

Molhos

Chutney

Compotas e manteigas 
de frutos

Hummus

4

4

UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
TABELA DE ACESSÓRIOS DO PASSADOR DE FRUTOS E VEGETAIS
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UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
MONTAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE

1 Introduza a pua de pequenas 
dimensões no corpo do Picador� 2

Coloque a lâmina sobre a haste 
quadrada existente na extremidade 
exposta da pua�

3
Coloque o disco de corte sobre 
a lâmina, fazendo corresponder as 
saliências do disco com os entalhes 
existentes no corpo do Picador�

4
Coloque o anel de fixação no corpo 
do Picador, rodando manualmente 
até ficar fixo mas sem apertar�

NOTA: O pressionador de alimentos/chave é utilizado apenas para remoção do anel de 
fixação� Para evitar danificar o aparelho, não utilize o pressionador de alimentos/chave 
para apertar o anel no corpo do Picador�

NOTA: Encontra-se disponível um Passador de Frutos e Vegetais para converter o Picador 
de Carne num Passador de Frutos e Vegetais� Encontra-se disponível um Funil para Salsichas 
para converter o Picador de Carne num Funil para Salsichas�
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UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
MONTAR O PASSADOR DE FRUTOS E VEGETAIS

1

Empurre a extremidade mais 
pequena do veio com mola para 
a abertura existente na pua de 
grandes dimensões até que este 
fique encaixado na posição correta�

2 Introduza a pua de grandes dimensões 
no corpo do Picador�

3

Monte o cone do Passador sobre 
a extremidade exposta da pua 
de grandes dimensões, fazendo 
corresponder as saliências do cone 
com os entalhes existentes no Picador� 

4
Coloque o anel de fixação no corpo do 
Picador, rodando-o manualmente até 
ficar fixo mas sem apertar em demasia�

5
Faça deslizar o tabuleiro do sobre 
o cone e o engate existente na 
parte superior do anel de fixação�

6 Coloque o resguardo de salpicos 
no tabuleiro do Passador� 

NOTA: O pressionador de alimentos/chave 
é utilizado apenas para remoção do anel de 
fixação� Para evitar danificar o aparelho, não 
utilize o pressionador de alimentos/chave 
para apertar o anel no corpo do Picador�
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UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
MONTAR O PICADOR/PASSADOR 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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1
Corte os alimentos em tiras ou 
pedaços pequenos e coloque-os 
no alimentador� A carne deve ser 
cortada em tiras longas e finas�

2
Coloque a Batedeira na Velocidade 4 
e introduza os alimentos no 
alimentador com a ajuda do 
pressionador de alimentos/chave�

UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE

NOTA: Pode acumular-se líquido no alimentador durante o processamento de grandes 
quantidades de alimentos com elevado teor em líquidos, tais como tomates ou uvas� 
Para escoar o líquido, mantenha a Batedeira em funcionamento� Para evitar danificar 
a Batedeira, não introduza mais alimentos até que o líquido tenha sido escoado 
do alimentador�

AVISO

Lâmina rotativa
Utilize sempre o pressionador 
de alimentos.
Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.
Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA
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UTILIZAR O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

2 Corte os alimentos em pedaços 
pequenos que caibam no alimentador� 3

Coloque a Batedeira na Velocidade 4 
e introduza os alimentos no 
alimentador com a ajuda do 
pressionador de alimentos/chave�

UTILIZAR O ACESSÓRIO PASSADOR DE FRUTOS E VEGETAIS

AVISO

Lâmina rotativa
Utilize sempre o pressionador 
de alimentos.
Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.
Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

1

Depois de montar o acessório 
Passador de Frutos e Vegetais 
na Batedeira, coloque a taça 
da Batedeira sob o tabuleiro do 
Passador para recolher os alimentos 
passados e coloque uma taça mais 
pequena sob a extremidade aberta 
para recolher os desperdícios�

NOTA: Pode acumular-se líquido no alimentador durante o processamento de grandes 
quantidades de alimentos com elevado teor em líquidos, tais como tomates ou uvas� 
Para escoar o líquido, mantenha a Batedeira em funcionamento� Para evitar danificar 
a Batedeira, não introduza mais alimentos até que o líquido tenha sido escoado 
do alimentador�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1 Desmonte totalmente as peças 
do acessório� 2

As seguintes peças podem ser 
lavadas na máquina de lavar loiça: 
pua, cone do Passador, tabuleiro 
do Passador, resguardo de salpicos, 
anel de fixação, tabuleiro para 
alimentos e pressionador de 
alimentos/chave�

LIMPAR O ACESSÓRIO PICADOR/PASSADOR

3

As seguintes peças devem ser lavadas 
manualmente em água tépida com 
detergente líquido e cuidadosamente 
secadas: corpo do Picador, lâmina, 
discos de corte, veio com mola�

NOTA: Certos alimentos poderão 
manchar as peças� Estas manchas 
podem ser removidas utilizando um 
dos seguintes métodos: coloque na 
máquina de lavar loiça as peças que 
suportem este tipo de lavagem e utilize 
um ciclo para um nível de sujidade 
normal; alternativamente, poderá 
esfregar uma pequena quantidade 
de óleo/margarina sobre as manchas 
e, em seguida, lavá-las em água tépida 
com detergente líquido e enxaguá-las� 

SUGESTÃO: Poderá utilizar um pequeno 
escovilhão para ajudar a remover a polpa 
do cone do Passador�

NOTA: Para desapertar o anel: se o anel 
de fixação estiver demasiado apertado 
para ser removido manualmente, coloque 
o pressionador de alimentos/chave sobre 
as ranhuras e rode para a esquerda�
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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: 
5FGA, 5FVSP, 
5FVSFGA
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�

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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