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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Braço de mistura
de 20 cm em aço

inoxidável*

Parte frontal do
corpo do motor

Localização da bateria

Botão de
desencaixe

Botões de controlo
de velocidade

Botão de
impulso

Parte posterior do
corpo do motor

Alavanca de
desencaixe da
bateria / arco
para pendurar

Pega

Bateria

Base do
carregador

Indicador
LED de carga/

Abertura
da tampa

Indicador LED
de velocidade

Indicador LED 
de carga da 

bateria

* Ilustrado com
a lâmina em S

montada
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Picador
Copo

Lâmina em estrela

Espumador/
Misturador

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

CAMPÂNULAS
DE CORTE

PROTEÇÕES

Braço de mistura
de 33 cm

Caixa
Pinha

Campânula
de proteção

Proteção
de utilização

Lâmina em S

Base do
carregador
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ACESSÓRIO ADEQUADO PARA
Lâmina em S Misturar, triturar, fazer purés  

Sopa, vegetais cozidos, molhos, comida para 
bebés, batidos de frutas, batidos de leite, 
cobertura de bolos, gelo picado

Lâmina em estrela Ralar, picar 
Carne cozinhada, molho de carne, carnes picadas

Espumador/Misturador Fazer espuma, misturar  
Leite (para um latte, cappuccino...), massa para 
bolos, massa para panquecas, massa para muffins

Pinha Bater, emulsionar, oxigenar  
Claras, natas batidas, maionese, vinagrete, 
mousse, molho holandês, pudim

Picador Cortar 
Vegetais, queijo parmesão, amendoins, 
molho, ovos cozidos, pão ralado, ervas, carnes 
cozinhadas, molho de carne, carne picada

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
GUIA DE ACESSÓRIOS
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SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES

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

1. Leia todas as instruções. A utilização incorreta do 
aparelho pode resultar em lesões 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. A varinha mágica só deve ser utilizada com o pé 
fornecido.

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
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SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA
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. ApenasUniãoEuropeia: Este aparelho não pode ser 
utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo 
fora do alcance das crianças.

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

7. 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.

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

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

10. Desligue o aparelho, a seguir desligue da tomada se 
não estiver a ser utilizado, antes da montagem ou 
desmontagem de peças e antes da limpeza.  Para 
desligar da tomada, agarre pela ficha e puxe para retirar 
da tomada.   Nunca puxe pelo cabo de alimentação.

11. 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.

12. Não opere o aparelho com o cabo ou a ficha 
danificados ou após falhas no aparelho e depois de 
este ter sido danificado de qualquer forma. Devolva 
o aparelho ao Centro de Assistência Autorizado mais 
próximo para ser examinado, reparado ou ajustado.

13. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente 
durante a utilização para prevenir a possibilidade de 
lesões pessoais graves ou danos na unidade.  Pode 
utilizar um raspador, mas apenas quando a unidade 
não estiver em funcionamento.
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14. Não deixe o cabo pendurado sobre o rebordo de uma 

mesa ou bancada.
15. A utilização de acessórios não recomendados ou 

vendidos pela KitchenAid pode causar um incêndio, um 
choque elétrico ou lesões.

16. Tenha cuidado ao misturar líquido quente no copo, 
pois pode ser projetado para fora devido à formação 
repentina de vapor.

17. Quando misturar líquidos, especialmente líquidos 
quentes, utilize um recipiente alto ou processe 
pequenas quantidades de cada vez para reduzir os 
derramamentos.

18. Desligue sempre a varinha mágica da corrente se a 
deixar sem vigilância e antes de a montar, desmontar 
ou limpar.

19. Não permita que as crianças usem a varinha mágica 
sem vigilância.

20. Não deixe o cabo entrar em contacto com nenhuma 
superfície quente, incluindo o fogão.

21. Não utilize a varinha mágica no exterior.
22. As lâminas são afiadas. Deverá ter cuidado ao 

manusear as afiadas lâminas de corte, ao esvaziar a 
taça e durante a limpeza.

23. Para evitar danos no produto, não utilize as taças da 
varinha mágica em áreas com temperaturas elevadas, 
tais como um forno, um micro-ondas ou um fogão.

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

25. Este aparelho foi concebido para ser utilizado no 
âmbito doméstico e também:
- em áreas de cozinha de locais de trabalho em lojas, 
 escritórios ou outros ambientes de trabalho;
- em quintas;
- por clientes de hotéis, motéis e restantes ambientes 
 residenciais;
- em residenciais.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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REQUISITOS ELÉTRICOS

ELIMINAÇÃO DE BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION) DA KITCHENAID

Certifique-se de que elimina sempre as 
baterias de acordo com as regulações 
locais. Contacte uma agência de 
reciclagem na sua zona para obter 
informações sobre zonas de reciclagem.

As baterias descarregadas ainda podem 
conter alguma energia. Antes de as 
eliminar, utilize fita isoladora para cobrir 
os terminais das baterias, de forma a 
evitar que estas entre em curto-circuito, o 
que poderia causar um fogo ou explosão.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Tensão da bateria: 12 V Iões de lítio (Li-ion) / 1,5 Ah / 16 Wh 
Modelo de bateria N.º: 5KCL12IBOB

Carregador 
Entrada: 18 V / 660 mA 
Saída: 12 V / 550 mA 
Modelo de carregador n.º: 5KCL12CSOB

Adaptador 
Entrada: 220-240 V / 50/60 Hz / 18 W 
Saída: 18 V / 660 mA 
Modelo de adaptador do carregador n.º: W10533411, W10533410

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA

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 do produto 
- Este aparelho está classificado de 
acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/
EU sobre destruição de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE). 
- Ao garantir a eliminação adequada 
deste produto, estará a ajudar a evitar 
potenciais consequências negativas para 
o ambiente e para a saúde pública, que 
poderiam derivar de um manuseamento 
de desperdícios inadequado deste 
produto.  

- O símbolo  no produto ou nos 
documentos que acompanham o 
produto, indica que este aparelho não 
deve receber um tratamento semelhante 
ao de um desperdício doméstico, 
devendo sim ser depositado no centro de 
recolha adequado para a reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrónicos. 
Para obter informações mais detalhadas 
sobre o tratamento, a recuperação 
e a reciclagem deste produto, contacte 
a Câmara Municipal, o serviço de 
eliminação de desperdícios domésticos ou 
a loja onde adquiriu o produto. 
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ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: CARREGAR A BATERIA

1 Ligue o carregador à tomada.

3
Deslize a bateria até ao carregador, 
alinhe o lado plano da bateria com 
o lado plano da porta do carregador 
e prima até encaixar. 

4

O indicador LED irá piscar lenta 
e continuamente durante o 
carregamento. Quando a bateria estiver 
completamente carregada, o indicador 
LED irá apresentar uma luz contínua.

2 Prima o botão de desencaixe da 
tampa da bateria para a abrir.

NOTA: Se o carregador piscar três vezes 
após inserir a bateria, existe um erro 
de bateria. Verifique se a bateria está 
corretamente colocada no carregador. Se a 
luz continuar a piscar rapidamente, a bateria 
poderá estar extremamente fria, quente, 
molhada ou danificada. Deixe a bateria 
arrefecer, aquecer ou secar antes de a voltar 
a inserir. Se o problema persistir, consulte a 
secção “Garantia e assistência”.
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5

Carregue a bateria após cada 
utilização, quando o indicador de 
bateria apresentar menos de 25% de 
carga da bateria restante (quando 
apenas uma das luzes no indicador 
LED piscar), ou quando a bateria 
estiver completamente gasta.

NOTA: As baterias não ficam “viciadas” 
quando carregadas após uma 
pequena descarga. Não é necessário 
deixar a bateria ficar completamente 
descarregada antes de a carregar.

FUNCIONAMENTO DA VARINHA MÁGICA

Antes da primeira utilização 
Antes de utilizar a varinha mágica pela 
primeira vez, limpe o corpo do motor, o 
adaptador da pinha e o adaptador do 
picador com um pano limpo e húmido para 
remover quaisquer poeiras ou sujidades. 
Poderá utilizar detergente suave para 
a loiça. Não utilize agentes de limpeza 
abrasivos. Seque cuidadosamente com 
um pano macio. Para mais informações, 
consulte a secção “Manutenção e limpeza”.

AVISO
Perigo de corte

Manuseie as lâminas com cuidado.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar cortes.

MONTAR A VARINHA MÁGICA

NOTA: Não coloque o adaptador da pinha ou o adaptador do picador na máquina de lavar 
loiça.

2 Remova a campânula de proteção 
da lâmina.1

Introduza o braço de mistura na 
campânula de corte (consulte “Guia 
de acessórios”). Rode até encaixar.
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4

Se utilizar a proteção de utilização, 
coloque-a numa superfície plana 
e alinhe-a com os grampos de 
montagem entre as aberturas da 
lâmina.

3 Introduza o braço de mistura no 
corpo do motor e rode até encaixar.

Abertura

Grampos de 
montagem

5 Encaixe a proteção de utilização com 
um movimento descendente. 6

Deslize a bateria carregada na 
direcção da parte superior do 
corpo do motor da varinha mágica. 
Certifique-se de que esta encaixa 
corretamente. 

Utilize a proteção de 
utilização para evitar 
danificar os utensílios de 
cozinha durante a utilização 
da varinha mágica. 

Campânula 
de proteção

Proteção de 
utilização

Utilize a campânula de 
proteção para evitar 
danificar a lâmina quando 
a varinha mágica não está 
em uso.
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IMPORTANTE: O botão de desencaixe deve ser premido antes do funcionamento 
da varinha mágica

Botão de 
impulso

Botões de controlo 
de velocidade

Indicador de 
velocidade

Indicador de 
carga da bateria

Botão de 
desencaixe

Indicador LED

UTILIZAR O PAINEL DE INDICADORES LED

1

Ao operar os controlos da varinha 
mágica, certifique-se sempre de que 
o indicador LED está virado para si. 
Segure na pega com o polegar na 
parte de trás da unidade e os dedos 
nos controlos na frente, como indicado 
na imagem. 

2

A barra inferior no indicador LED 
é o indicador de carga da bateria. 
Segure na varinha mágica de forma 
a que consiga ver o LED a iluminar-
se quando premir o botão de 
DESENCAIXE com o dedo indicador.

3

A barra superior no painel de 
indicadores LED é o indicador de 
velocidade. Para ajustar a velocidade, 
opere os botões de seta com o dedo 
indicador, enquanto monitoriza o 
indicador de velocidade no indicador 
LED. Quando o indicador LED está 
virado para si, o botão da direita 
aumenta a velocidade enquanto que 
o da esquerda diminui a velocidade.

4

Após selecionar a velocidade 
desejada, prima o botão PULSE 
para iniciar o funcionamento. 
Para mais informações, consulte 
a secção “Utilizar o braço de 
mistura”.

NOTA: A varinha mágica irá desligar-se 
automaticamente após 60 segundos de não 
funcionamento ou após ser manualmente 
desencaixada.
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Marca de 
encaixe

Botão de 
impulso

Botões de controlo 
de velocidade

Indicador de 
velocidadeIndicador LED

Botão de 
desencaixe

UTILIZAR O BRAÇO DE MISTURA
 
A varinha mágica é ideal para misturar, esmagar ou transformar em puré. É adequada para 
sopas, vegetais cozinhados, molhos, comida para bebé, batidos, coberturas para bolos ou 
para picar gelo.

1
Prima o botão UNLOCK. O indicador 
LED irá iluminar-se quando a unidade 
estiver pronta para funcionamento.

2
Utilize os botões de seta para ajustar 
a velocidade, usando o indicador LED 
como guia.

3 Insira a varinha mágica na mistura.  
Prima o botão PULSE para ativar.

NOTA: Quando imergir a varinha mágica 
em líquidos, não deve ultrapassar a marca 
de encaixe do acessório. Não mergulhe 
o corpo do motor em líquidos ou outras 
misturas.
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SUGESTÃO: Para evitar salpicos, introduza 
a varinha mágica na mistura antes de premir 
o botão de impulso e solte o botão de 
impulso antes de retirar a varinha mágica da 
mistura. 

4
Após terminar a utilização da varinha 
mágica, solte o botão de impulso 
e remova a varinha mágica da mistura.

5

Para remover a bateria, coloque 
o dedo na alavanca de desencaixe da 
bateria e retire-a do corpo do motor. 
A bateria irá soltar-se da parte superior 
da unidade.

IMPORTANTE: Os acessórios devem 
ser sempre montados na varinha mágica 
antes da bateria. Após a utilização, 
remova sempre a bateria antes de 
desmontar a varinha mágica.

UTILIZAR A PINHA

1 Introduza o adaptador da pinha no 
corpo do motor e rode até encaixar. 2

Coloque a bateria no corpo do motor 
da varinha mágica. Insira a varinha 
mágica na mistura. Em seguida, prima 
o botão UNLOCK.

SUGESTÃO:Para evitar salpicos, introduza a varinha mágica na mistura antes de premir 
o botão de impulso e solte o botão de impulso antes de retirar a varinha mágica da 
mistura. A pinha em aço inoxidável pode riscar ou marcar revestimentos antiaderentes; 
evite utilizar a pinha em utensílios de cozinha antiaderentes.

Utilize a pinha para bater natas e claras, preparar pudins instantâneos, vinagretes, mousse 
ou maionese. 

Botão de 
desencaixe
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Botões de controlo 
de velocidade

Indicador de 
velocidade

3
Regule a varinha mágica para 
a velocidade 1 e prima o botão 
de impulso para a ativar. 

Marca de 
encaixe

NOTA: Quando imergir a varinha mágica 
em líquidos, não deve ultrapassar a marca 
de encaixe do acessório. Não mergulhe 
o corpo do motor em líquidos ou outras 
misturas.

4
Quando terminar, solte o botão de 
impulso antes de retirar a varinha 
mágica da mistura.

IMPORTANTE: Os acessórios devem ser 
sempre montados na varinha mágica antes 
da bateria. Após a utilização, remova 
sempre a bateria antes de desmontar 
a varinha mágica.
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UTILIZAR O PICADOR

AVISO
Perigo de corte

Manuseie as lâminas com cuidado.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar cortes.

Utilize o picador para picar pequenas 
quantidades de alimentos, como carne 
cozinhada, queijo, vegetais, ervas, 
bolachas de água e sal, pão e nozes.

IMPORTANTE: Os acessórios devem 
ser sempre montados na varinha mágica 
antes da bateria. Após a utilização, 
remova sempre a bateria antes de 
desmontar a varinha mágica.

2 Coloque os ingredientes de pequenas 
dimensões a picar na taça.

4

Alinhe o corpo do motor com a taça 
do picador e prima para encaixar. 
Em seguida, coloque a bateria no 
corpo do motor da varinha mágica e 
prima o botão UNLOCK.

1 Introduza a lâmina do picador na taça 
do picador.

3
Monte o adaptador do picador na 
taça do picador. Coloque o adaptador 
na vertical. Não tente rodar o 
adaptador para o montar.
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5
Segure no corpo do motor com uma 
mão e na taça do picador com a outra 
durante o funcionamento.

Botão de 
impulso

6
Para obter os melhores resultados, 
prima e solte o botão de impulso 
até que os ingredientes tenham 
a consistência pretendida.

FUNCIONAMENTO DA VARINHA MÁGICA

NOTA: Para retirar o adaptador do picador 
da taça, levante-o na vertical.  
Não tente rodar o adaptador do picador 
para o remover.

7
Aguarde até que o LED se apague 
para remover o corpo do motor 
do adaptador do picador.

* Os tempos de processamento e as velocidades são aproximados. 
A utilização real poderá variar consoante a quantidade de alimentos e o tamanho pretendido.

GUIA DE UTILIZAÇÃO DO PICADOR

ALIMENTO QUANTIDADE PREPARAÇÃO VELOCI-
DADE

TEMPO*

Carnes  200 g Cortar em cubos de 2 cm 5 15 segundos

Avelãs/Nozes  200 g Colocar as nozes inteiras 3 25 segundos

Alho 10–12 dentes Colocar os dentes inteiros 3 15 segundos

Cebola  100 g Cortar em quartos 3 15 segundos

Queijo  100 g Cortar em cubos de 1 cm 5 30 segundos

Ovos cozidos 2 Colocar os ovos inteiros 4 3 impulsos

Cenouras  200 g Cortar as cenouras 
médias em quartos

3 15 segundos

Ervas  50 g Remover os talos 4 15 segundos
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SUGESTÕES PARA RESULTADOS  
PROFISSIONAIS

Puxar para cima Movimento 
de pulso

TÉCNICAS PARA UMA MISTURA E ESMAGAMENTO IDEAIS

Para uma mistura ideal: Pouse a varinha mágica no fundo do recipiente 
momentaneamente e, inclinando a varinha mágica com um suave movimento circular, 
puxe-a para cima ao longo dos lado do recipiente. Utilize movimentos do pulso e o 
peso da varinha mágica para efetuar esta tarefa. Ao puxar a varinha mágica para cima, 
irá notar os ingredientes do fundo do recipiente a subir ao topo da mistura. Quando os 
ingredientes deixarem de subir ao topo da mistura, volte a baixar a varinha mágica até ao 
fundo do recipiente e repita o processo até obter a consistência desejada.

Para um esmagamento ideal: Monte 
o braço de mistura na varinha magica 
e introduza-a no recipiente. Para alimentos 
rijos, frutas congeladas ou gelo, adicione 
uma pequena quantidade de líquido até 
a lâmina em S estar submergida. Lembre-
se de parar a varinha mágica antes de a 
remover do recipiente, para evitar salpicos.

SUGESTÃO: Para impedir o transbordo, 
deixe espaço para a mistura subir no 
recipiente quando utilizar a varinha mágica.
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SUGESTÕES PARA RESULTADOS  
PROFISSIONAIS
SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

• Corte os alimentos sólidos em pedaços 
pequenos para misturar ou picar mais 
facilmente.

• A varinha mágica está equipada 
com uma protecção térmica contra 
sobreaquecimento. Se a varinha mágica 
deixar de funcionar subitamente durante 
a utilização, prima o botão UNLOCK 
uma vez e, em seguida, prima o botão 
PULSE. Se a unidade não funcionar, mas 
apresentar informações na barra indicadora 
de bateria, deixe-a repousar durante 10 
minutos para reinicializar automaticamente. 
Se a unidade não apresentar informações 
na barra indicadora de bateria, carregue 
a bateria. Se a bateria já estiver totalmente 
carregada e o aparelho não funcionar, 
contacte a KitchenAid.

• Para evitar salpicos, introduza a varinha 
mágica na mistura antes de premir 
o botão de ligação e solte o botão de 
ligação antes de retirar a varinha mágica 
da mistura.

• Quando utilizar a varinha mágica numa 
panela que esteja sobre o fogão, tire 
a panela do bico para evitar que a varinha 
mágica sobreaqueça.

• Para obter os resultados ideais, segure 
na varinha mágica ligeiramente de lado 
e mova-a lentamente para cima e para 
baixo dentro do recipiente. Não pressione 
a mistura com a varinha mágica.

• Para impedir o transbordo, deixe espaço 
para a mistura subir no recipiente quando 
utilizar a varinha mágica.

• Não deixe a varinha mágica dentro de 
uma panela sobre o fogão quando não 
a estiver a utilizar.

• Para evitar danificar as lâminas, remova 
caroços ou ossos dos ingredientes antes 
de misturar ou triturar.

• Não utilize a varinha mágica para processar 
grãos de café ou especiarias rijas, como 
noz-moscada. O processamento destes 
alimentos poderá danificar as lâminas da 
varinha mágica.

• Não utilize o copo ou a taça do picador 
no micro-ondas.

• A pinha em aço inoxidável pode riscar 
ou marcar revestimentos antiaderentes; 
evite utilizar a pinha em utensílios de 
cozinha antiaderentes.

• Para impedir salpicos, utilize a pinha 
em recipientes ou tachos profundos.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1 Remova os adaptadores e os 
acessórios.

3

Limpe o corpo do motor com 
um pano húmido. Poderá utilizar 
detergente suave para a louça, 
mas não utilize agentes de limpeza 
abrasivos.

1 Cup

1/2 Cup

1 1/2 Cup

2 Cup

2 1/2 Cup

3 Cup

4 Cup

3 1/2 Cup

2
Lave os braços de mistura, o copo e a tampa, a pinha, o copo, as lâminas e a 
proteção de utilização em água tépida com detergente líquido para a loiça ou no 
tabuleiro superior da máquina de lavar loiça. Seque cuidadosamente.

NOTA: Remova a bateria da varinha 
mágica se não a tencionar utilizar durante 
um longo período de tempo e antes de 
a montar, desmontar ou limpar. 

Não mergulhe o corpo do motor ou 
os adaptadores em água. Não coloque 
o adaptador da pinha ou o adaptador 
do picador na máquina de lavar loiça.

4

Lave o adaptador do picador 
e o adaptador da pinha à mão 
em água tépida com detergente 
líquido para a loiça. Poderá utilizar 
detergente suave para a louça, 
mas não utilize agentes de limpeza 
abrasivos. 

LIMPAR A VARINHA MÁGICA
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4

Lave o adaptador do picador 
e o adaptador da pinha à mão 
em água tépida com detergente 
líquido para a loiça. Poderá utilizar 
detergente suave para a louça, 
mas não utilize agentes de limpeza 
abrasivos. 

ASSISTÊNCIA E GARANTIA

Duração 
da Garantia:

A KitchenAid Pagará: A KitchenAid Não Pagará:

Europe, Middle 
East and Africa :

For Model 
5KHB3581:  
Three years Full 
Warranty from  
date of purchase.

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 varinha 
mágica foi utilizado para outros 
fins que não a preparação 
normal de alimentos.

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

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS 
INDIRECTOS.

GARANTIA DA VARINHA MÁGICA DA KITCHENAID

©2018 Todos os direitos reservados. 
Especificações sujeitas a alteração 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
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