
P
O

R
TU

G
U

Ê
S

   |  65

ÍNDICE

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS������������������������������������������������������������������������������66
Peças e acessórios ����������������������������������������������������������������������������������������66

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA �����������������������������������������������67
Instruções de segurança importantes ����������������������������������������������������������67
Eliminação de equipamentos elétricos ���������������������������������������������������������69

UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL �����������������������������69
Guia para picar alimentos �����������������������������������������������������������������������������69
Montar o acessório Picador de Carne de Metal ������������������������������������������70
Montar o acessório Picador de Carne de Metal na Batedeira ���������������������70
Picar alimentos com o acessório Picador de Carne de Metal ����������������������71
Montar o funil para salsichas ������������������������������������������������������������������������72
Utilizar o funil para salsichas �������������������������������������������������������������������������72

SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS ������������������������������������������73
Sugestões úteis ���������������������������������������������������������������������������������������������73

MANUTENÇÃO E LIMPEZA �������������������������������������������������������������������������������73

GARANTIA E ASSISTÊNCIA �������������������������������������������������������������������������������74

W11204954A_07_PT.indd   65 4/2/18   6:20 PM



66  |  PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Pressionador de alimentos

Lâmina

Disco de corte 
fino (3 mm)

Disco do funil 
para salsichas

Disco de corte 
grosseiro (8 mm)

Anel
Disco de corte 
médio (4,5 mm)

Corpo principal 
do acessório

Pua do picador

Tabuleiro amovível

Escova de limpeza

Tubo pequeno do funil 
para salsichas (9,5 mm)

Tubo grande do funil 
para salsichas (19 mm)
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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 segura do 
aparelho e compreendam os perigos envolvidos. 

3. Apenas para a Europa: O aparelho pode ser utilizado 
por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, bem como com falta de experiência 
e conhecimentos, 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.

SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

Pressionador de alimentos
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SEGURANÇA DO ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

4. Apenas para a Europa: Este aparelho não deve 
ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho 
e o respetivo cabo fora do alcance das crianças.

5. Certifique-se de que desliga sempre a Batedeira 
(e desmonta o acessório Picador de Carne de 
Metal) após cada utilização do acessório e antes 
de proceder à sua limpeza. Certifique-se de que 
o motor está completamente parado antes de 
desmontar o acessório.

6. Evite tocar nas peças em movimento. Mantenha 
os dedos afastados da abertura de descarga.

7. Não deixe a Batedeira em funcionamento sem supervisão.
8. A utilização de acessórios não recomendados ou 

vendidos pela KitchenAid pode provocar incêndios, 
choque elétrico ou ferimentos.

9. Não introduza alimentos manualmente. Utilize sempre 
o pressionador de alimentos.

10. As lâminas são muito afiadas. Manuseie as lâminas 
cuidadosamente.

11. Durante o funcionamento do aparelho, não utilize os 
dedos para retirar alimentos do disco de descarga. 
Tal poderá resultar em ferimentos/cortes.

12. Para obter instruções sobre como limpar as superfícies 
em contacto com os alimentos, consulte a secção 
“Manutenção e limpeza”.

13. Consulte também as Instruções de Segurança 
Importantes incluídas no manual de Instruções 
da Batedeira.

14. 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

UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

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 DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

GUIA PARA PICAR ALIMENTOS

NOTA: Nenhuma das peças e acessórios deste Picador de Carne de Metal KitchenAid 
(modelo 5KSMMGA) são compatíveis com as peças e acessórios do Picador de Carne KitchenAid 
(modelo 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA e 5KSMGSSA) e vice-versa�

UTILIZE 
ESTAS PEÇAS

COM 
ESTAS PEÇAS

SUGESTÕES 
DE UTILIZAÇÃO

VELOCIDADE

Disco de corte fino 
(3 mm) Lâmina

Carne cozinhada para patês, 
queijos de textura rija 
(ex�: parmesão), pão ralado

4

Disco de corte médio 
(4,5 mm) Lâmina Carne crua ou cozinhada, 

carne para salsichas 4

Disco de corte grosseiro 
(8 mm) Lâmina Carne crua para hambúrgueres 

e chili, vegetais para molhos 4

Tubo pequeno do funil 
para salsichas (9,5 mm)

Disco do funil 
para salsichas

Salsichas frescas de porco, 
salsichas de pequenas dimensões 4

Tubo grande do funil 
para salsichas (19 mm)

Disco do funil 
para salsichas

Bratwurst, salsichas de 
grandes dimensões 4
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MONTAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

MONTAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL NA BATEDEIRA

UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

1  

Introduza a pua do picador no corpo principal do 
acessório� Em seguida, coloque a lâmina sobre 
a extremidade da pua� A lâmina deverá caber 
totalmente no interior do corpo do acessório� 
Se não couber, puxe-a para fora, rode-a e coloque-a 
novamente no interior do corpo do acessório�

2  
Coloque o disco de corte sobre a lâmina, fazendo 
corresponder o entalhe do disco com a patilha 
existente no corpo do acessório�

3  
Coloque o anel no corpo do picador, rodando 
manualmente para a direita até ficar fixo mas 
sem apertar�

Lave todas as peças em água tépida com detergente líquido e seque-as cuidadosamente 
antes de proceder à sua utilização�

Patilha Entalhe

1  Desligue a Batedeira e desligue o cabo de 
alimentação da tomada�

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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UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

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 para a direita até que 
o acessório esteja totalmente fixo na Batedeira�

PICAR ALIMENTOS COM O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

1  Corte os alimentos em pequenas tiras ou em pedaços 
que caibam no tubo de alimentação�

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

AVISO

2  
Coloque a Batedeira na Velocidade 4 e introduza 
os alimentos no tubo de alimentação com a ajuda 
do pressionador de alimentos�

W11204954A_07_PT.indd   71 4/2/18   6:20 PM



72  |  UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

UTILIZAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL

1  

Introduza a pua do picador no corpo principal do 
acessório� Coloque o disco do funil para salsichas 
sobre a extremidade da pua, fazendo corresponder 
o entalhe do disco com a patilha existente no corpo 
do acessório�

2  

Introduza o funil para salsichas pretendido (grande 
ou pequeno) no anel� Em seguida, coloque o anel 
e o conjunto do tubo no corpo principal do acessório, 
rodando o anel manualmente para a direita até ficar 
fixo mas sem apertar�

Patilha Entalhe

1  
Introduza a carne no acessório Picador de Carne 
de Metal antes de adicionar o funil para salsichas� 
Tal ajudará a impedir a criação de bolsas de ar�

2  
Lubrifique o funil para salsichas e faça deslizar um 
invólucro sobre o funil, deixando uma extremidade 
com cerca de 10 cm para que esta possa atada�

3  

Coloque a Batedeira na Velocidade 4 e empurre 
lentamente a carne através do picador� Segure 
firmemente no invólucro à medida que este 
é enchido� Se forem criadas bolhas de ar durante 
o processo de enchimento da salsicha, utilize um 
alfinete ou uma agulha para rebentar a bolha�

4  
Encha o invólucro até 10-15 cm de distância 
da extremidade� Desligue a Batedeira e ate 
a extremidade restante do invólucro com um 
nó ou com fio�

NOTA: Para preparar cordões de salsicha (ex�: bratwurst), enrole as extremidades do invólucro 
a intervalos do comprimento desejado, alternando a direção�

UTILIZAR O FUNIL PARA SALSICHAS

MONTAR O FUNIL PARA SALSICHAS
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SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR O ACESSÓRIO PICADOR DE CARNE DE METAL E OS ACESSÓRIOS

Para obter os melhores resultados, pique 
carne muito fria ou parcialmente congelada� 
Para manter uma temperatura baixa durante 
o processamento dos alimentos, é possível 
pré-refrigerar as peças do picador no frigorífico 
ou no congelador antes da respetiva utilização�

Para obter os melhores resultados, algumas 
carnes podem ser picadas duas vezes� 
No entanto, as carnes com alto teor de 
gordura só devem ser picadas uma vez�

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 acessório Picador de 
Carne de Metal�

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

Se utilizar invólucros naturais, recomendamos 
que os demolhe primeiro em água fria 
durante 30 minutos para remover o excesso 
de sal e, em seguida, os enxague em água 
corrente� Para obter os melhores resultados 
na preparação de salsichas, consulte também 
as instruções fornecidas com os invólucros�

1  Utilize a escova de limpeza para limpar o corpo principal 
e outras peças, incluindo os discos de corte�

2  
As seguintes peças podem ser lavadas no tabuleiro 
superior da máquina de lavar loiça: disco do funil 
para salsichas, funis para salsichas, escova de limpeza 
e pressionador de alimentos�

3  
As seguintes peças só devem ser lavadas manualmente, 
utilizando água tépida e detergente líquido e secando 
cuidadosamente: corpo principal do acessório, pua, 
anel, tabuleiro, discos de corte e lâmina�

SUGESTÕES ÚTEIS
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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: 
5KSMMGA
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.

©2018 Todos os direitos reservados� KITCHENAID e o design da Batedeira  
são marcas comerciais nos E�U�A� e noutros países�

CENTROS DE ASSISTÊNCIA

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�
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