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SEGURANÇA DA MÁQUINA DE CAFÉ

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. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita 

a calor residual após a utilização. Não toque nas 
superfícies quentes. Utilize as pegas.

3. Para se proteger do risco de choque elétrico, 
não coloque o aparelho nem o respetivo cabo de 
alimentação e ficha em água ou qualquer outro líquido.

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 MÁQUINA DE CAFÉ
4. 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 manutenção do aparelho 
não pode ser efetuada por crianças a menos que 
estas tenham uma idade superior a 8 anos e sejam 
supervisionadas por um adulto.

5. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do 
alcance de crianças com menos de 8 anos.

6. Desligue a Máquina de Café da tomada quando esta 
não estiver a ser utilizada e durante as operações de 
limpeza. Deixe o aparelho arrefecer antes de colocar 
ou retirar peças e antes de proceder à sua limpeza.

7. Não utilize qualquer aparelho se o cabo elétrico ou 
a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver 
avariado ou se este tiver caído ou estiver danificado. 
Devolva o aparelho ao Centro de Assistência 
Autorizada mais próximo para controlo, reparação 
ou regulação mecânica ou elétrica.

8. A utilização de acessórios não recomendados pelo 
fabricante do aparelho pode causar ferimentos.

9. Não utilize o aparelho ao ar livre.
10. Não deixe o cabo elétrico pendurado na borda da mesa 

ou da bancada, nem encostado a superfícies quentes.
11. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão 

elétrico ou a gás ou de um forno ligado.
12. Não utilize este aparelho para outra finalidade que não 

aquela para a qual foi concebido. A utilização incorreta 
do aparelho poderá originar ferimentos pessoais.
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SEGURANÇA DA MÁQUINA DE CAFÉ

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
ESTE PRODUTO FOI CONCEBIDO 
APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

13. Não utilize o aparelho sem que a tampa esteja 
corretamente colocada no jarro.

14. O jarro foi concebido para utilização com este aparelho. 
Não pode ser utilizado num fogão ou micro-ondas.

15. Não coloque o jarro quente numa superfície molhada 
ou fria.

16. Não utilize o jarro se estiver rachado ou se a pega 
estiver solta ou enfraquecida.

17. Não limpe o jarro com produtos de limpeza abrasivos, 
palha de aço ou outros materiais abrasivos.

18. Poderá sofrer queimaduras se abrir o cesto de infusão 
durante o ciclo de preparação de café.
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REQUISITOS ELÉTRICOS

Tensão: 220-240 VCA

Frequência: 50-60 Hertz

Potência: 1100 Watts

NOTA: A Máquina de Café está 
equipada com uma ficha com ligação 
à terra� Para reduzir o risco de choque 
elétrico, esta ficha só encaixa na tomada 
numa posição� Se a ficha não encaixar 
na tomada, contacte um eletricista 
qualificado� Não efetue qualquer 
modificação à ficha�

Não utilize uma extensão� Se o cabo 
elétrico for demasiado curto, peça a um 
eletricista qualificado ou a um técnico para 
instalar uma tomada perto do aparelho�

SEGURANÇA DA MÁQUINA DE CAFÉ

Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada ligada à terra. 

Não retire o pino de terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque eléctrico.

AVISO

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� 

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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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Mostrador programável

Jarro de vidro

Filtro de carvão

Conjunto do 
filtro de água

Tampa do jarro

Cesto de filtro

Indicador do 
nível de água

Cesto de 
infusão

Cabeça de 
Tiragem

Filtro permanente Gold Tone
Tampa do depósito de água

Depósito de Água

Compartimento 
para o cabo de 
alimentação existente 
na base (não visível)

Placa de 
aquecimento
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Painel de controlo

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DO MOSTRADOR E PAINEL DE CONTROLO

Mostrador programável

Ícone de estado de infusão

Indicador Auto

Relógio

Indicador de 
intensidade Intenso

Indicador de 
intensidade Regular

Ícone de estado 
de aquecimento

Indicador de limpeza
Indicador de 

Pequena quantidade
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MONTAR O FILTRO DE ÁGUA

IMPORTANTE: Sempre que montar um 
filtro novo, corra um ciclo completo na 
Máquina de Café sem utilizar café� Utilize 
um jarro cheio de água limpa e fresca�

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 

1

Coloque o filtro de carvão num 
recipiente com água fresca� O filtro 
de carvão deverá ficar mergulhado 
durante 10 minutos� Após demolhar, 
enxague o filtro de carvão em água 
corrente durante 5 segundos�

Antes da primeira utilização
Lave o filtro permanente Gold Tone, 
o cesto de filtro e o jarro em água tépida 
com detergente líquido e, em seguida, 
enxague e seque cuidadosamente� 
Não utilize produtos de limpeza abrasivos 
ou esfregões�

NOTA: Estas peças também podem ser 
lavadas no tabuleiro superior da máquina 
de lavar loiça�

Montar o filtro de carvão:
A utilização deste filtro é opcional mas 
altamente recomendada� A Máquina 
de Café funcionará normalmente sem 
o filtro; no entanto, este reduz os agentes 
contaminantes que comprometem 
o aroma do café� 

O filtro só deve ser utilizado com água 
tratada ou água de poço regularmente 
testada para a existência de agentes 
contaminantes; não se destina à remoção 
de agentes contaminantes existentes em 
água não potável�

3
Levante a tampa do depósito de 
água utilizando a patilha existente 
na parte frontal da tampa�

2
Coloque o filtro de carvão 
no conjunto do filtro� Encaixe 
para fechar�

W10842644B_07_PT_v02.indd   132 2/21/17   12:35 PM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ   |  133

4

Coloque o conjunto do filtro 
no fundo do depósito de água� 
Pressione levemente o conjunto 
do filtro para se certificar de que 
fica corretamente encaixado�

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 

5

O cabo de alimentação é armazenado 
na base do aparelho� Se necessário 
poderá puxar o cabo suavemente 
até ficar totalmente exposto ou 
apenas o suficiente para alcançar 
a tomada� Ligue a uma tomada com 
ligação à terra�

Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada ligada à terra. 

Não retire o pino de terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque eléctrico.

AVISO
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NOTA: Da primeira vez que a Máquina de Café for ligada à tomada ou sempre que a 
eletricidade for reposta após uma quebra de energia, o mostrador irá apresentar 12:00�

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 
CONFIGURAR O RELÓGIO

1

Para definir a hora: Prima o botão 
HOUR (hora)� A definição de hora 
começará a piscar� Os dígitos da 
hora mudarão a cada vez que 
premir o botão; alternativamente, 
prima sem soltar para percorrer 
rapidamente as horas�

2

Para definir os minutos: Prima 
MINUTE (minutos)� A definição 
de hora ficará sólida e a definição 
de minutos começará a piscar� 
Os dígitos dos minutos mudarão 
a cada vez que premir o botão; 
alternativamente, prima sem soltar 
para percorrer rapidamente os 
minutos�
Para guardar a hora atualmente 
apresentada e sair da configuração 
do relógio: Aguarde 10 segundos 
ou prima qualquer botão  
( , , , , )� 

SELECIONAR A INTENSIDADE DO CAFÉ

1

Para alternar entre as intensidades 
de infusão Regular ( ) e Intenso ( ):  
Prima  para alternar entre Regular 
e Intenso até alcançar o nível de 
intensidade desejado�

NOTA: O nível de intensidade predefinido 
é Regular�
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UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 
ENCHER A MÁQUINA DE CAFÉ COM ÁGUA PARA PREPARAR CAFÉ

SUGESTÃO: Antes de utilizar a Máquina de Café pela primeira vez, corra ciclos 
no aparelho com dois jarros de água fresca e descarte a água�

1

Levante a tampa do depósito de água 
e encha-o com água fresca suficiente 
para a quantidade de café desejada� 
Para monitorizar a quantidade de 
água, utilize os indicadores do 
número de chávenas existentes no 
indicador do nível de água� Feche 
a tampa do depósito de água�

2

Coloque o jarro na Máquina 
de Café� Certifique-se de que 
a base do jarro se encontra 
corretamente colocada; se não se 
encontrar corretamente colocada 
a funcionalidade Pause and pour 
poderá não ser ativada, resultando 
no transbordo do cesto de filtro�

A funcionalidade Pause and pour permite-lhe remover o jarro da Máquina de Café 
e servir uma chávena antes do ciclo estar concluído� O aparelho conta com uma válvula 
especial que interrompe o fluxo de café quando o jarro é removido� No entanto, a infusão 
não é interrompida� Se o jarro não voltar a ser colocado na Máquina de Café dentro de 
25 segundos, a água e as borras transbordarão o cesto de filtro�

FUNCIONALIDADE PAUSE AND POUR

NOTA: Ao utilizar o ciclo de Pequena quantidade, certifique-se de que enche 
o depósito com apenas a quantidade de água necessária para preparar o número 
desejado de chávenas de café� Se colocar no depósito uma quantidade de água 
equivalente a 12 chávenas, a Máquina de Café irá preparar 12 chávenas de café�
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UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 
ENCHER O CESTO DE FILTRO

1
Abra o cesto de infusão� Certifique-
se de que o cesto de filtro e o filtro 
estão colocados dentro da porta do 
cesto antes de adicionar o café�

NOTA: Não utilize a Máquina de Café sem o cesto de filtro�

NOTA: Se não pretender utilizar o filtro 
permanente Gold Tone, poderá utilizar 
um filtro de papel de base plana com 
capacidade para 12 chávenas� Não utilize 
ambos os filtros em conjunto�

Ao utilizar um filtro de papel, coloque 
o filtro dentro do cesto de filtro, 
pressionando-o nos lados do cesto 
de filtro� Não é necessário molhar 
o filtro antes de colocar o café� O filtro 
de papel deve ser colocado no cesto 
de filtro antes de adicionar café moído�

Ao utilizar o filtro permanente Gold Tone, 
poderá removê-lo do cesto de filtro para 
adicionar café moído� 

AM PM 

Auto 

Bold
Regular

Small Batch
Clean

2

Utilize o “Guia de doseamento” 
para adicionar a quantidade 
adequada de café ao cesto de filtro� 
Agite suavemente o cesto de filtro 
para nivelar o café moído e, em 
seguida, feche o cesto de infusão�
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Para obter os melhores resultados, utilize uma balança de cozinha 
e a tabela abaixo apresentada para encher o cesto de filtro com 
café moído� Como parâmetro geral, deverá utilizar café de moagem 
média (consulte a fotografia apresentada à esquerda)� Poderá alterar 
a moagem e/ou a dosagem a gosto�

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 
GUIA DE DOSEAMENTO

CHÁVENAS* ÁGUA EM GRAMAS CAFÉ EM GRAMAS

2 306 10

3 459 14

4 612 19

5 764 24

6 917 29

7 1070 33

8 1223 38

9 1376 43

10 1529 48

11 1682 52

12 1835 57

*Utilize as medidas existentes na parte lateral do jarro�
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3

Para guardar a hora atualmente 
apresentada e sair da funcionalidade 
Auto: Aguarde 10 segundos ou 
prima qualquer botão ( , , 

, , )� O indicador Auto 
ficará sólido e o mostrador de hora 
regressará à hora atual�

PROGRAMAR A FUNCIONALIDADE AUTO

1

Para programar a Máquina de Café 
para preparar café a uma hora 
predefinida: Prima o botão AUTO 
( ) uma vez� O indicador Auto 
piscará e a hora apresentada mudará 
para a hora atualmente definida 
para a funcionalidade Auto (a hora 
predefinida é 0:00)�

2

Para programar a hora a que 
pretende que o café comece a ser 
preparado: Prima o botão HOUR 
(hora)� Os dígitos da hora mudarão 
a cada vez que premir o botão; 
alternativamente, prima sem soltar 
para percorrer rapidamente as horas�
Em seguida, prima o botão MINUTE 
(minutos)� A definição de hora ficará 
sólida e as definição de minutos 
começará a piscar� Os dígitos dos 
minutos mudarão a cada vez que 
premir o botão; alternativamente, 
prima sem soltar para percorrer 
rapidamente os minutos�

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 

4
Para cancelar a hora da 
funcionalidade Auto após concluir 
a programação: prima novamente 
o botão AUTO ( ) ou prima �
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UTILIZAR A HORA PREVIAMENTE PROGRAMADA PARA 
A FUNCIONALIDADE AUTO

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 

1
Prima o botão AUTO ( )�  
O indicador Auto piscará 
e o mostrador de hora 
apresentará a hora definida 
para a funcionalidade Auto� 

2

Para guardar a hora atualmente 
apresentada e sair da funcionalidade 
Auto: Aguarde 10 segundos ou 
prima qualquer botão ( , 

, , , )� O indicador 
Auto ficará sólido e o mostrador de 
hora regressará à hora atual�

Estes passos podem ser seguidos para guardar a hora da funcionalidade Auto após 
seguir os passos indicados na secção “Programar a funcionalidade Auto”�
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PREPARAR CAFÉ

SUGESTÃO: Antes de utilizar a Máquina de Café pela primeira vez, corra ciclos no 
aparelho com dois jarros de água fresca e descarte a água�

1

Prima o botão POWER ( ) para 
iniciar a preparação de café� A 
Máquina de Café emitirá um sinal 
sonoro e o ícone de infusão iluminar-
se-á quando o ciclo começar�
Para preparar 1-4 chávenas de café 
em vez de um jarro cheio, prima 
o botão PEQUENA QUANTIDADE 
( ) antes de premir o botão 
Power ( )� O indicador de Pequena 
quantidade iluminar-se-á�

2

Quando o ciclo de preparação de 
café for concluído a Máquina de Café 
emitirá 3 sinais sonoros e iniciará 
automaticamente o modo Manter 
quente (o modo Manter quente tem 
uma duração de 30 minutos)� O ícone 
de infusão desligar-se-á e o ícone de 
aquecimento ficará iluminado� Após 
a conclusão do modo Manter quente 
será emitido um longo sinal sonoro�

NOTA: Abrir o cesto de infusão durante o ciclo de preparação de café interrompe o 
processo de infusão e compromete o aroma do café�

UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ 

NOTA: Para preparar jarros adicionais 
de café repita os passos 1 e 2� Desligue 
a Máquina de Café e deixe-a arrefecer 
durante 5 minutos antes de iniciar 
o próximo ciclo de preparação de café�

3
Para cancelar o ciclo de preparação 
de café ou o modo Manter quente: 
Prima o botão POWER ( ) uma vez� 

IMPORTANTE: O exterior do jarro estará quente ao toque após a preparação de café� 
Tenha cuidado ao colocar o jarro em superfícies desprotegidas imediatamente após 
a preparação de café�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR A MÁQUINA DE CAFÉ

Depósitos de cálcio (calcário) provenientes da água acumular-se-ão na Máquina de 
Café ao longo do tempo e podem prejudicar a qualidade do café e o desempenho do 
aparelho� Se a Máquina de Café estiver a demorar mais tempo a preparar café do que 
o habitual ou se estiver a produzir ruídos incomuns, necessita de descalcificar o aparelho� 
O Indicador de limpeza piscará quando a Máquina de Café atingir os 100 ciclos� 
A descalcificação da Máquina de Café deverá ser realizada logo que possível, de forma 
a preservar o desempenho e duração do aparelho�

1

Antes de proceder à descalcificação 
do aparelho, remova sempre o filtro 
de água (consulte a secção “Montar 
o filtro de água”) e certifique-se de 
que o cesto de filtro não contém 
café ou filtros�

NOTA: A Máquina de Café pode ser 
descalcificada utilizando uma solução 
de vinagre e água ou um agente 
descalcificante� Misture sempre a solução 
descalcificante em água fria�

Ao utilizar vinagre, encha o jarro com 
uma solução composta por 1/2 vinagre 
e 1/2 água�

Ao utilizar um agente descalcificante, siga 
as instruções indicadas na embalagem�

Deverá correr um Ciclo de limpeza 
completo utilizando um depósito cheio 
de solução descalcificante�
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2

Quando o Indicador de limpeza 
começar a piscar no mostrador, 
corra um ciclo de limpeza: Prima 
o botão CLEAN (limpeza) ( )� 
O Indicador de limpeza irá parar de 
piscar� Em seguida, prima o botão 
Power ( ) para iniciar o Ciclo 
de limpeza�
Quando o Ciclo de limpeza tiver 
terminado (cerca de 15 minutos), 
serão emitidos 3 sinais sonoros e 
o Indicador de limpeza apagar-se-á� 

3
Após a conclusão do Ciclo de 
limpeza, corra pelo menos dois 
ciclos utilizando apenas água�

4

Volte a montar o filtro de água 
ou substitua-o� Sob condições 
normais de utilização, o filtro deve 
ser substituído a cada 3 meses� 
Em condições de utilização 
intensiva deve substituir o filtro 
com mais frequência�

Auto 

Bold
Regular

Small Batch
Clean

5 Volte a colocar o filtro de café�

IMPORTANTE: Se pretender, pode correr Ciclos de limpeza a intervalos regulares, 
mesmo que o Indicador de limpeza não esteja aceso� Siga estas instruções para limpar 
a Máquina de Café sempre que desejar�

x 2

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a Máquina de Café não funcionar 
como esperado, verifique o seguinte:

1� Se o mostrador não acender:
• Certifique-se de que a Máquina de 

Café está ligada a uma tomada com 
ligação à terra� Se estiver, verifique 
o fusível ou o disjuntor do circuito 
elétrico ao qual a Máquina de Café 
está ligada e certifique-se de que 
o circuito está fechado�

2� Se apenas uma porção da água 
adicionada à Máquina de Café 
produzir café:

• A Máquina de Café necessita de 
descalcificação imediata� Consulte 
a secção “Manutenção e limpeza”�

3� Se ouvir 3 curtos sinais sonoros:
• O depósito de água encontra-se vazio� 

A Máquina de Café não irá preparar 
café� Encha o depósito de água com 
água fresca e continue o ciclo de 
preparação de café como indicado 
na secção “Preparar café”� 

4� Se o código “Er1” piscar no mostrador 
e ouvir um sinal sonoro:

• Um dos botões poderá estar 
encravado� Desligue a Máquina 
de Café e prima cada botão várias 
vezes� Ligue a Máquina de Café a 
uma tomada com ligação à terra� 
Se o código “Er1” for novamente 
apresentado no mostrador, repita o 
processo� 

5� Se o cesto de filtro transbordar café:
• O cesto de infusão não se encontra 

completamente fechado� Feche 
o cesto de infusão e certifique-se 
de que este encaixa corretamente 
com um “clique”�

• Colocou demasiado café no cesto 
de filtro� 

6� Se existir uma fuga de água na parte 
posterior da Máquina de Café:

• Colocou demasiada água no depósito 
de água� 

Se o problema não for provocado por 
nenhum dos pontos referidos anteriormente, 
consulte o capítulo “Serviço de assistência” 
da secção “Garantia e assistência”�

Não entregue a Máquina de Café ao 
revendedor, este não fornece assistência�

Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada ligada à terra. 

Não retire o pino de terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque eléctrico.

AVISO
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DA MÁQUINA DE CAFÉ KITCHENAID

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

©2017 Todos os direitos reservados� 
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio�

Duração 
da Garantia: A KitchenAid Pagará: A KitchenAid Não Pagará:

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KCM1204
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 Café foi 
utilizada para operações 
além das normais na 
preparação de bebidas 
em casa.

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

CENTROS DE ASSISTÊNCIA

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
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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