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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Termómetro integrado

Painel de controlo com 
funcionalidade de manutenção 
da temperatura e função de 

comutação °C/°F

Bico em forma de pescoço 
de ganso concebido 

para uma precisão de 
especialista ao servir 

Base da chaleira com 
visor digital

Chaleira de 
precisão com 
capacidade 
para 1 litro

Cabo de alimentação 
com sistema de 

fixação

Tampa
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Controlo de precisão do fluxo de 
3 posições (interior do corpo)

Patilha de controlo do fluxo

Since 1919

Mostrador do 
termómetro integrado

Painel de controlo 
com funcionalidade de 

manutenção da temperatura 
e função de comutação °C/°F

Ícone de adição 
de água

Ícone de manutenção 
da temperatura

Botão de manutenção 
da temperatura

Botão -

Botão +

Ícone de aquecimento

Botão de ligação
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SEGURANÇA DA CHALEIRA DE PRECISÃO

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

SALVAGUARDAS IMPORTANTES
Quando se utilizam eletrodomésticos, devem seguir-se 
sempre precauções básicas de segurança, incluindo 
as seguintes:

1. Leia as instruções na íntegra. O uso indevido do aparelho 
pode causar lesões pessoais.

2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou 
maçanetas.

3. O aparelho não deve ser mergulhado em líquidos. 
Para se proteger de choques elétricos, não mergulhe 
o cabo, as fichas nem o aparelho em água ou outros 
líquidos. Evite derrames no conector.

4. Mantenha uma vigilância apertada sempre que um 
aparelho for utilizado por uma criança ou junto dela.
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SEGURANÇA DA CHALEIRA DE PRECISÃO
5. Apenas Europa: Este aparelho não pode ser utilizado 

por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do 
alcance das crianças.

6. Apenas Europa: 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.

7. 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.

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

9. Quando a chaleira de precisão não estiver a ser utilizada 
ou antes de a limpar, desligue-a da tomada. Antes de 
retirar ou colocar peças ou antes de limpar o aparelho, 
deixe-o arrefecer.

10. Não coloque a chaleira de precisão a funcionar com o 
cabo ou a ficha danificados ou em caso de quaisquer 
falhas ou danos no aparelho. Devolva o aparelho ao 
centro de assistência técnica autorizado mais próximo 
de si para ser examinado, reparado ou ajustado.

11. A utilização de peças de substituição e acessórios não 
recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, 
choque ou lesões nas pessoas.

12. Não utilize no exterior.
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SEGURANÇA DA CHALEIRA DE PRECISÃO
13. Não deixe o cabo pendurado na extremidade da mesa 

ou bancada nem toque nas superfícies quentes.
14. Não coloque sobre ou perto de um fogão a gás ou 

elétrico quente nem num forno aquecido.
15. A chaleira de precisão só deve ser utilizada para aquecer 

água.
16. Não utilize a chaleira de precisão se a tampa não estiver 

bem fechada.
17. Não utilize a chaleira de precisão com a pega solta ou 

fragilizada.
18. Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos.
19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de 

ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de 
assistência técnica ou por técnicos com qualificações 
semelhantes para evitar qualquer perigo.

20. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a 
calor residual após a utilização. Não toque na superfície 
quente. Utilize as pegas.

21. Na limpe a chaleira de precisão com detergentes 
abrasivos, palha de aço ou outros materiais abrasivos. 

22. Não encha demasiado a chaleira. Se a chaleira estiver 
demasiado cheia, pode ocorrer derrame de água.

23. Se retirar a tampa durante o ciclo de aquecimento, 
existe o risco de queimaduras.

24. Para desligar, rode o controlo para a posição “desligar” 
e retire a ficha da tomada.

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

26. Este aparelho foi concebido para ser utilizado no âmbito 
doméstico e também: 
- em zonas de cozinha destinadas ao pessoal de lojas, 
escritórios ou outros ambientes de trabalho; 
- em quintas; 
- por clientes de hotéis, motéis e outros 
estabelecimentos residenciais; 
- em hospedarias.
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Eliminação dos materiais da embalagem 
O material da embalagem é 100% 
reciclável e está identificado com o 
símbolo de reciclagem � As várias 
partes da embalagem devem ser 
eliminadas de forma responsável e em 
conformidade com a regulamentação 
imposta pelas autoridades locais em 
matéria de eliminação de resíduos� 

Eliminação do produto 
- Este aparelho encontra-se marcado em 
conformidade com a Diretiva Europeia 
2012/19/UE, Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE)� 
- Ao garantir a eliminação correta deste 
produto, está a ajudar a evitar possíveis 
consequências negativas para o meio 
ambiente e para a saúde pública, que 

poderiam resultar de um tratamento 
inadequado dos resíduos deste produto� 

 
- O símbolo  no produto ou na 
documentação que o acompanha indica 
que este produto não deve ser tratado 
como resíduo doméstico, mas entregue 
num centro de recolha adequado para 
a reciclagem de equipamento elétrico 
e eletrónico� 
Para obter informações mais detalhadas 
sobre o tratamento, a recuperação e a 
reciclagem deste produto, contacte a 
câmara municipal da sua cidade, o serviço 
de eliminação de resíduos domésticos 
local ou a loja onde adquiriu o produto�

SEGURANÇA DA CHALEIRA DE PRECISÃO
REQUISITOS ELÉTRICOS

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
Tensão: 220-240 volts

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 1000-1190 W

NOTA: se a ficha não encaixar na 
tomada, contacte um eletricista 
qualificado� Não modifique a ficha 
em circunstância alguma�

Não utilize extensões� Se o cabo 
de alimentação for demasiado curto, 
solicite a instalação de uma tomada 
junto do aparelho a um eletricista 
qualificado ou a um técnico de 
assistência técnica�

Deve ser utilizado um cabo de 
alimentação curto (ou um cabo de 
alimentação amovível) para reduzir o 
risco de ficar emaranhado ou tropeçar 
num cabo mais comprido� 
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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

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar a chaleira de precisão pela primeira vez, lave a chaleira e os acessórios, 
incluindo a tampa, com água morna e sabão; de seguida, enxague-a com água limpa 
e seque-a� Encha a caldeira de precisão com água até à linha de enchimento MAX 
(consulte o exemplo abaixo) e execute um ciclo à temperatura máxima� Para evitar danos, 
não mergulhe a chaleira de precisão completamente em água nem utilize detergentes 
abrasivos ou esfregões� 

NOTA: a chaleira de precisão destina-se a ser lavada completamente à mão� Para evitar 
danos, não lave nenhuma das partes da chaleira de precisão, os acessórios ou a base com 
o cabo de alimentação na máquina de lavar loiça�

PREPARAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO PARA SER UTILIZADA

UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO

Since 1919

Encha a caldeira de precisão com água 
até à linha de enchimento MAX que se 
encontra no interior�

IMPORTANTE: certifique-se de que os 
orifícios de ventilação da parte superior da 
chaleira estão limpos e desobstruídos, caso 
contrário, a chaleira pode transbordar�

1
Coloque a base com o cabo de 
alimentação numa superfície plana 
e resistente e ligue o cabo a uma 
tomada elétrica�
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UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO
SUGESTÕES DE TEMPERATURA DE INFUSÃO

A chaleira de precisão KitchenAid® permite-lhe servir com precisão e com toda a confiança� 
Possui o jarro normalizado do setor com capacidade de 1 litro� Selecione a temperatura de 
infusão pretendida personalizável em incrementos de 1 grau de 60 a 100°C (140-212°F), com 
a opção de manutenção durante 30 minutos� A tampa está equipada com um termómetro 
de grau de infusão para poder verificar se a temperatura da água durante o serviço está no 
intervalo de infusão pretendido�

NOTA: a chaleira de precisão destina-se apenas a aquecer água� Não coloque outros 
líquidos ou substâncias na chaleira de precisão�

BEBIDAS Café Chá 
verde

Chá 
branco

Chá 
oolong

Chá 
preto Infusão

TEMPERATURA 
RECOMENDADA 

(°C/°F)

92-96°C 80°C 85°C 90°C 95°C 100°C

196-205°F 176°F 185°F 194°F 203°F 212°F

TEMPO DE 
INFUSÃO 

RECOMENDADO 
(MINUTOS)

3-5 1-3 3-5 3-5 4-5 5-7

As sugestões acima servem apenas de referência� 
A KitchenAid recomenda que experimente outras 
temperaturas e tempos de infusão para obter a 
combinação perfeita para preparar a sua chávena 
de chá ou de café preferida�

Para uma consulta simples, o intervalo de temperatura 
sugerido para a infusão de café é apresentado a vermelho 
no termómetro integrado�

Since 1919
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UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO

1

A chaleira de precisão possui 
três opções de controlo do fluxo� 
A patilha de controlo do fluxo no 
interior da chaleira é utilizada para 
efetuar a regulação�

2
Empurre a patilha para baixo para um 
fluxo mais restrito; puxe a patilha para 
cima para um fluxo menos restrito� 

ALTERAÇÃO DO CONTROLO DO FLUXO

NOTA: depois de aquecer a água, certifique-se de que esvazia a chaleira de precisão 
e que a deixa arrefecer completamente antes de alterar a opção de fluxo�

SUGESTÃO: a patilha do controlo do fluxo pode ser retirada para limpar� 
Se puxar demasiado para cima durante a regulação do fluxo e a patilha sair, pode 
voltar a colocá-la facilmente no lugar�

SUGESTÃO: antes da primeira utilização, encha a chaleira de precisão com água à 
temperatura ambiente e despeje-a utilizando cada uma das opções de controlo do 
fluxo para se familiarizar�

PERSONALIZAÇÃO DA TENSÃO DA TAMPA DA CHALEIRA E DA 
PATILHA DE CONTROLO DO FLUXO

1

Se sentir que é demasiado difícil 
ou demasiado fácil retirar a tampa, 
tente ajustar a tensão� Utilize uma 
ferramenta pequena, como por 
exemplo, uma chave de fendas 
pequena, para ajustar as três 
linguetas do aro da chaleira� 
Empurre para criar menos tensão; 
puxe para fora para criar mais�

2

Depois de ajustar as linguetas, 
recoloque a tampa na chaleira 
de precisão para testar o ajuste 
e verificar se está satisfatório� 
Continue a ajustar conforme 
necessário�
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UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO

3

Se sentir que é demasiado difícil ou 
demasiado fácil mover o controlo 
do fluxo, utilize os dedos para ajustar 
a lingueta na patilha de controlo 
do fluxo� Empurre para criar menos 
tensão; puxe para fora para criar mais�

4
Teste o controlo do fluxo para verificar 
se a tensão está correta� Continue a 
ajustar conforme necessário�

ENCHIMENTO DA CHALEIRA DE PRECISÃO COM ÁGUA

1 Retire a tampa da chaleira de 
precisão e encha-a com água� 2 Recoloque a tampa e reponha a 

chaleira de precisão na base�

NOTA: não exceda a linha de enchimento MAX de 1 litro� 

IMPORTANTE: deve ter um mínimo equivalente a 1 chávena (0,25 l) de água para que 
a chaleira de precisão funcione� Se o nível da água descer abaixo desse ponto, o ícone 
de adição de água acende-se, e terá de adicionar água na chaleira para poder continuar 
a utilizá-la�
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3

Prima o botão  (ligar/desligar) para 
guardar a temperatura e iniciar o 
aquecimento da água� O  (ícone de 
aquecimento) é apresentado no ecrã 
LCD para indicar que a chaleira de 
precisão está a aquecer� 

4
Durante o aquecimento, a 
temperatura mostrada no visor é 
a temperatura real da água, não a 
temperatura selecionada�

NOTA: o botão  não funciona se a 
chaleira de precisão estiver fora da base�

UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO
AQUECIMENTO DA ÁGUA

1

Quando colocar a chaleira de 
precisão na base, o visor apresentará 
a indicação 100°C ou 212°F*� 
Após alguns momentos, o visor é 
atualizado para mostrar a temperatura 
real da água da chaleira de precisão� 

2

Prima o botão “-” ou “+” para 
selecionar a temperatura da água 
pretendida entre 60-100°C (140-
212°F)� Para um ajuste mais rápido 
da temperatura, mantenha premido o 
botão “-” ou “+” durante 3 segundos 
e a leitura da temperatura será 
percorrida mais rapidamente�

NOTA: a temperatura pode ser visualizada em Celsius (C) ou em Fahrenheit (F)� 
Para alternar entre Celsius e Fahrenheit, mantenha premidos os botões “-” e “+” 
em simultâneo�

*A chaleira de precisão tem uma funcionalidade de memória da temperatura para os 
valores de temperatura selecionados mais recentemente (entre 60-100°C [140-212°F])� 
Esta funcionalidade determinará a temperatura que aparece no visor após a primeira 
utilização�
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UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO

5
Logo que for atingida a temperatura 
selecionada, o aquecedor desliga-se, 
é emitido um sinal sonoro e o ícone 

 desliga-se� 

IMPORTANTE: se utilizar a chaleira 
de precisão em altitudes mais altas, a 
água ferverá de forma contínua a uma 
temperatura mais baixa até se evaporar 
totalmente� Se isto acontecer, a chaleira 
desliga-se�

1

Para ativar o modo de manutenção 
da temperatura, prima o botão 

 (manutenção da temperatura) 
depois de selecionar a temperatura 
pretendida�

2

Enquanto a chaleira de precisão 
estiver na base, manterá a 
temperatura pretendida durante 
um período máximo de 30 minutos�  
Para cancelar a manutenção da 
temperatura antes de terem 
decorridos os 30 minutos, prima o 
botão  ou o botão de manutenção 
da temperatura novamente ou retire 
a chaleira da base� 

UTILIZAÇÃO DO MODO DE MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA

NOTA: a chaleira de precisão deve estar na base para ativar a funcionalidade de 
manutenção da temperatura� Quando retirar a chaleira da base, a chaleira desliga-se�

SUGESTÃO: o modo de manutenção da temperatura funciona com todas as 
temperaturas no intervalo de 60-100°C (140-212°F)� A manutenção da temperatura 
é precisa em +/- 2°C (4°F)�

Se utilizar a chaleira de precisão em altitudes mais altas, a água ferverá de forma contínua 
a uma temperatura mais baixa até se evaporar� Se isto acontecer, a chaleira desliga-se�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPEZA DO EXTERIOR

IMPORTANTE: antes da limpeza, desligue 
sempre a chaleira de precisão da tomada 
elétrica� Certifique-se de que a chaleira 
de precisão arrefeceu completamente�

O exterior da chaleira de precisão pode 
ser limpo com um pano húmido� Seque 
e dê brilho à chaleira de precisão com 
um pano macio� Não são recomendáveis 
quaisquer agentes abrasivos e 
decapantes�

1 Prima  durante o modo de 
aquecimento�

2 Prima  durante o modo de 
manutenção da temperatura�

DESLIGAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO

A chaleira de precisão pode ser desligada de várias formas:

UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA DE PRECISÃO

3 Retire a chaleira de precisão da base�
NOTA: desligue o cabo da chaleira de 
precisão da tomada quando não estiver 
a ser utilizada�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para obter melhores desempenhos com a sua chaleira de precisão, é necessário efetuar a 
remoção do calcário� Podem formar-se depósitos de cálcio no interior da chaleira de precisão� 
O intervalo de limpeza depende da dureza da água utilizada na chaleira de precisão�

REMOÇÃO DOS DEPÓSITOS DE MINERAIS DO INTERIOR

2 Esvazie a solução da chaleira de 
precisão� 3

Encha a chaleira de precisão com 
água, deixe ferver e deite fora a 
água� Repita duas vezes este passo� 
A chaleira de precisão está agora 
pronta a utilizar�

NOTA: se necessário, pode retirar a patilha de controlo do fluxo e o termómetro integrado 
para uma limpeza mais profunda�

Since 1919

IMPORTANTE: certifique-se de que os 
orifícios de ventilação da parte superior 
da chaleira estão limpos e desobstruídos, 
caso contrário, a chaleira pode 
transbordar�

1

Encha a chaleira de precisão com 
1 chávena (0,25 l) de vinagre branco 
e 3 chávenas (0,75 l) de água� 
Ferva e deixe repousar de um dia 
para o outro� 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a chaleira de precisão não funcionar 
corretamente ou deixar de funcionar, 
verifique o seguinte: 
1. A chaleira de precisão está ligada à 

tomada?
2. Desligue o cabo da chaleira de precisão 

da tomada e ligue-o novamente�
3. Se a chaleira de precisão continuar a não 

funcionar, verifique o fusível doméstico 
ou, se possuir uma caixa de disjuntores, 
verifique se o disjuntor está fechado� 

4. Certifique-se de que a tampa da chaleira 
de precisão está bem alinhada e fixa�

5. Certifique-se de que a chaleira de 
precisão está bem posicionada na base�

6. Verifique o ícone da água ou se colocou 
a quantidade adequada de água na 
chaleira de precisão�

Se não for possível resolver o problema: 
Consulte as secções da garantia e do serviço 
de assistência técnica da KitchenAid� 

Não devolva a chaleira de precisão ao 
revendedor; os revendedores não prestam 
assistência técnica�

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 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GARANTIA DA CHALEIRA DE PRECISÃO KITCHENAID

Duração da garantia: A KitchenAid paga: A KitchenAid não paga:

Europa, Médio 
Oriente e África:  
5KEK1032 
Dois anos de 
garantia completa 
a partir da data de 
aquisição.

As peças de substituição 
e os custos de reparação 
para corrigir defeitos de 
material ou de fabrico. 
A assistência deve ser 
fornecida por um centro 
de assistência técnica 
KitchenAid autorizado.

A.  Reparações se a chaleira de 
precisão for utilizada para 
operações fora do âmbito 
do uso doméstico normal.

B.  Danos resultantes de 
acidentes, alterações, 
uso indevido, abuso ou 
instalação/funcionamento 
não conforme com as 
normas elétricas locais.

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS 
INDIRETOS.

©2018 Todos os direitos reservados�  
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio�

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
www.KitchenAid.eu 

 

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�

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
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