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Compartimento para o cabo de alimentação 
(localizado na parte inferior da base) 

Base da chaleira Botão I/O

Tampa da chaleira 
(secção exterior)

Tampa do filtro de infusão  
(secção central da tampa 
com pega)

Filtro de infusão amovível 
em aço inoxidável

Seletor de 
temperatura

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Chaleira de vidro

Filtro anticalcário 
em aço inoxidável

Pega da 
chaleira

Conjunto do filtro de infusão:  
Filtro de infusão amovível 
em aço inoxidável* e tampa 
do filtro de infusão*

*Peça também ilustrada acima

Suporte para 
o filtro de infusão 
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SEGURANÇA DA CHALEIRA DE VIDRO

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. Não mergulhe o cabo, a ficha ou a Chaleira de Vidro 
em água ou noutros líquidos. O aparelho não pode 
ser mergulhado. 

4. Não utilize a Chaleira de Vidro se o elemento não 
estiver totalmente mergulhado.

5. Não encha demasiado a chaleira. Se a chaleira estiver 
demasiado cheia, poderá verter água a ferver.

6. 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 

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
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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 efectuadas 
por crianças, a menos que estas tenham 8 anos ou 
mais e sejam supervisionadas.

7. Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do 
alcance de crianças com menos de 8 anos.

8. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 
que não brincam com o aparelho.

9. Desligue a Chaleira de Vidro da tomada e deixe-a 
arrefecer antes de limpar ou remover peças.

10. 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.

11. A utilização de peças de substituição não 
recomendadas pelo fabricante poderá resultar 
em incêndio, choque ou ferimentos.

12. A Chaleira de Vidro só deve ser utilizada com 
a base fornecida.

13. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa 
ou da bancada, nem permita que entre em contacto 
com superfícies quentes.

14.  Não utilize sobre ou perto de um fogão elétrico ou 
a gás ligado.

15. A Chaleira de Vidro só deve ser utilizada para 
aquecer água.

16. Não verta água em gordura quente ou queimada.
17. Não tente transportar o aparelho se estiver quente. 

Salpicos de gordura podem causar ferimentos ou 
queimaduras graves.

SEGURANÇA DA CHALEIRA DE VIDRO
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SEGURANÇA DA CHALEIRA DE VIDRO
18. Não utilize a Chaleira de Vidro sem que a tampa 

esteja corretamente fechada.
19. Não utilize a Chaleira de Vidro se a pega estiver 

solta ou enfraquecida.
20. Não limpe a Chaleira de Vidro com produtos de 

limpeza, palha de aço ou outros materiais abrasivos. 
Para evitar danificar o aparelho não utilize agentes 
de limpeza alcalinos; limpe o aparelho com um pano 
macio e um detergente suave.

21. Não utilize a Chaleira de Vidro numa superfície inclinada.
22. Não mova a Chaleira de Vidro quando esta está ligada.
23. 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.

ESTE PRODUTO FOI CONCEBIDO APENAS  
PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INTERIOR.  

ESTE PRODUTO NÃO FOI CONCEBIDO PARA 
UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL.
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SEGURANÇA DA CHALEIRA DE VIDRO

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�

REQUISITOS ELÉTRICOS

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação 
à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

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

AVISO
Tensão: 220-240 Volts CA
Frequência: 50-60 Hertz
Potência: 2400 Watts para os modelos 
5KEK1322E e 5KEK1322S (chaleiras com 
fichas europeia e suíça) 
3000 Watts para o modelo 5KEK1322B 
(chaleira com ficha britânica)

NOTA: Se o cabo eléctrico estiver 
danificado, deverá ser substituído 
pelo fabricante ou pelo agente para 
evitar qualquer tipo de perigo�

Não utilize uma extensão� Se o cabo 
elétrico for demasiado curto, peça a um 
eletricista qualificado ou a um técnico 
dos serviços de assistência para instalar 
uma tomada perto do aparelho�
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UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar a Chaleira de Vidro pela 
primeira vez, lave a chaleira e o conjunto 
do filtro de infusão, incluindo a tampa, em 
água tépida com detergente líquido e, em 
seguida, enxague e seque cuidadosamente� 
Encha a Chaleira de Vidro até a linha de 
capacidade "MAX", coloque o conjunto do 
filtro de infusão na Chaleira de Vidro e corra 
um ciclo à temperatura máxima� Para evitar 
danos, não mergulhe a Chaleira de Vidro 
em água e não utilize produtos de limpeza 
abrasivos ou qualquer tipo de esfregões� 

NOTA: A Chaleira de Vidro e as respetivas 
peças só podem ser lavadas manualmente� 
Para evitar danos, não lave qualquer 
peça da Chaleira de Vidro, o filtro de 
infusão, as tampas, o suporte para o filtro 
de infusão ou a base com o cabo de 
alimentação na máquina de lavar loiça�

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação 
à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

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

AVISO

PREPARAR A CHALEIRA DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO

1

Coloque a base com o cabo de 
alimentação numa superfície plana 
e resistente e ligue-a a uma tomada 
com ligação à terra - será emitido um 
sinal sonoro a indicar que o aparelho 
está ligado� Se o desejar, poderá 
enrolar o excesso de cabo à volta 
do compartimento para o cabo de 
alimentação, localizado na parte 
inferior da base�
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NOTA: A Chaleira de Vidro KitchenAid permite preparar a chávena de chá perfeita 
de forma fácil� A temperatura da água e o tempo de infusão são fatores fundamentais 
na preparação de um chá aromático� Para obter os melhores resultados, siga as 
recomendações de temperatura da água e de tempo de infusão indicadas na 
embalagem do chá� Se a embalagem não fornecer sugestões, consulte a tabela abaixo 
apresentada� Não se esqueça de que o tempo de infusão determina o aroma do chá, 
pelo que deve utilizar um temporizador para determinar a intensidade perfeita� 

Modo quente: O Modo quente foi concebido para manter o chá à temperatura ideal 
para consumo (70°C�)�

NOTA: A temperatura ideal varia consoante o tipo de chá� Consulte a embalagem 
do chá para verificar o tempo de infusão e a temperatura sugerida�

TABELA DE INFUSÃO

UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

TIPO DE CHÁ VERDE BRANCO OOLONG PRETO DE ERVAS

DEFINIÇÃO DE 
TEMPERATURA 
SUGERIDA (C°)

80° 85° 90° 95° 100°

TEMPO DE 
INFUSÃO 

SUGERIDO 
(MINUTOS)

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

1

Utilizar o filtro de infusão da 
Chaleira de Vidro: Após a água 
alcançar a temperatura adequada 
para a preparação do chá 
(consulte a "Tabela de infusão"), 
corte quaisquer fios ou etiquetas 
existentes na saqueta de chá e, 
em seguida, coloque a saqueta 
diretamente no interior do filtro de 
infusão� Prepare o chá normalmente�

2

Colocar saquetas de chá diretamente 
na Chaleira de Vidro: Após a água 
alcançar a temperatura adequada 
para a preparação do chá (consulte 
a "Tabela de infusão"), remova 
a tampa do filtro de infusão da 
Chaleira de Vidro e coloque o fio 
da saqueta sobre o rebordo da tampa 
da chaleira� Em seguida, insira e rode 
a tampa do filtro de infusão de forma 
a prender o fio e suspender a saqueta 
na água� Prepare o chá normalmente�

MÉTODO OPCIONAL — PREPARAR CHÁ EM SAQUETAS

A Chaleira de Vidro pode ser utilizada com saquetas de chá ou com chá solto� 
Utilize os seguintes métodos se preferir utilizar saquetas de chá�
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PREPARAR CHÁ

UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

6

5

4

3

2

1
Encha a Chaleira de Vidro com água 
filtrada até ao nível correspondente 
à quantidade de chá desejada� Não 
exceda a linha de capacidade máxima�

2

Volte a colocar a tampa na Chaleira 
de Vidro, sem o filtro de infusão� 
As duas tampas ficarão corretamente 
encaixadas uma na outra quando 
o indicador existente na tampa do 
filtro de infusão se encontrar alinhado 
com o símbolo de bloqueado 
existente na tampa da chaleira� 
Após encaixar as tampas, coloque 
a Chaleira de Vidro na base 
de alimentação�

3

Para selecionar a temperatura 
adequada para o tipo de chá 
que pretende preparar, deslize 
o seletor de temperatura para 
a definição correspondente� 
Para obter informações detalhadas, 
consulte a "Tabela de infusão"�

4

Prima o botão I/O existente na base 
para iniciar o aquecimento da água� 
A luz existente em redor do botão 
irá piscar durante o aquecimento da 
água na Chaleira de Vidro�

IMPORTANTE: Recomendamos que 
adicione o chá e o filtro de infusão 
apenas após aquecer a água�

W10837036A_07_PT.indd   97 4/18/16   2:56 PM



98  |  UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

NOTA: Para preparar chá que não forneça 
instruções de preparação, comece por 
utilizar 1 colher de sopa de chá por cada 
chávena de 30 cl� Adicione mais chá se 
o aroma ficar demasiado fraco ou menos 
chá se ficar demasiado intenso� Para 
obter o aroma ideal deverá experimentar 
várias combinações�

SUGESTÃO: Para obter os melhores 
resultados, recomendamos que molhe 
o chá solto no filtro de infusão com 
um pouco de água quente antes de 
adicionar o filtro de infusão à chaleira� 
(Este procedimento pode ser efetuado 
com o filtro de infusão colocado no 
suporte para o filtro de infusão�) Tal irá 
permitir que as folhas assentem no filtro 
de infusão durante o processo de infusão�

5

Enquanto a água estiver a aquecer, 
coloque o filtro de infusão no 
suporte para o filtro de infusão para 
o manter estável enquanto o enche 
com chá solto (ou saquetas de chá)� 
Para determinar a quantidade de 
chá a utilizar, siga as instruções 
indicadas na embalagem do chá�

OPCIONAL: Para ferver água em vez 
de preparar chá, deslize o seletor de 
temperatura para CHÁ DE ERVAS (100°C)�

6

Quando a água atingir a temperatura 
adequada para a preparação do chá 
selecionado, será emitido um sinal 
sonoro e a luz existente em redor 
do botão I/O irá parar de piscar mas 
manter-se-á acesa, indicando que 
a água está pronta para o processo 
de infusão�

7
Remova a tampa do filtro de infusão 
da chaleira quando a temperatura 
pretendida for alcançada�
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8

Segure na tampa do filtro de infusão 
com uma mão e no suporte para 
o filtro de infusão com a outra� 
Para encaixar a tampa do filtro de 
infusão no filtro de infusão, aplique 
um pouco de pressão sobre a tampa 
e rode-a� Em seguida, com a ajuda 
da pega, levante o conjunto do filtro 
de infusão do suporte para o filtro 
de infusão�

9

Coloque o conjunto do filtro de 
infusão no interior da tampa da 
chaleira� Rode a pega de forma 
a que a tampa do filtro de infusão 
encaixe na tampa da chaleira� 
Quando corretamente encaixadas, 
o indicador existente na tampa do 
filtro de infusão alinhar-se-á com 
o indicador existente na tampa 
da chaleira, junto ao símbolo 
de bloqueado�

UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

10

Utilize um temporizador para efetuar 
a infusão durante a duração tempo 
adequada� Para obter informações 
detalhadas, consulte a "Tabela 
de infusão"�

11

Após infundir o chá durante 
a quantidade de tempo desejada, 
rode a tampa para soltar e levantar 
o conjunto do filtro de infusão da 
Chaleira de Vidro� Com a ajuda 
da pega existente na tampa do 
filtro de infusão, volte a colocar 
o conjunto do filtro de infusão no 
suporte para o filtro de infusão� 

NOTA: Utilize a pega para remover 
o filtro de infusão� O cilindro do filtro 
de infusão estará bastante quente� 
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UTILIZAR A CHALEIRA DE VIDRO

12

Segure na tampa do filtro de infusão 
com uma mão e no suporte para 
o filtro de infusão com a outra� 
Aplique um pouco de pressão 
sobre a tampa do filtro de infusão, 
rode-a e remova-a do filtro de 
infusão� Em seguida, volte a colocar 
a tampa do filtro de infusão no 
interior da tampa da chaleira, 
rodando até encaixar�

13

Após atingir a temperatura 
selecionada, a chaleira ativará 
automaticamente o Modo quente 
(70°C) durante 30 minutos- A luz 
existente em redor do botão I/O 
permanecerá acesa enquanto 
a Chaleira de Vidro estiver no Modo 
quente� Para manter o chá quente 
caso tenha removido a chaleira da 
base, volte a colocá-la na base, 
deslize o seletor de temperatura para 
a definição QUENTE e, em seguida, 
prima novamente o botão On/Off�

NOTA: Utilize a pega para remover 
o filtro de infusão� O cilindro do filtro 
de infusão estará bastante quente� 

SUGESTÃO: Se a pega da tampa do 
filtro de infusão estiver presa no filtro 
de infusão, tal poderá significar que 
a apertou demasiado� Ao colocar a tampa 
do filtro de infusão no filtro de infusão, 
aplique apenas um pouco de pressão ao 
rodar� Não aperte a tampa em demasia�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

IMPORTANTE: Para evitar danificar a Chaleira de Vidro, não deve lavar ou mergulhar 
o aparelho ou a base em água ou quaisquer outros líquidos, nem lavá-lo na máquina 
de lavar loiça� 

LIMPAR A CHALEIRA DE VIDRO E OS RESPETIVOS ACESSÓRIOS

DESCALCIFICAR A CHALEIRA DE VIDRO

NOTA: Após efetuar a lavagem, armazene a Chaleira de Vidro fora do alcance 
das crianças�

6

5

4

3

2

1

Após utilizar a Chaleira de Vidro, 
remova as tampas e o filtro de 
infusão� Lave as peças da tampa, 
o filtro de infusão e o suporte para 
o filtro de infusão manualmente, em 
água morna com detergente líquido�

2

A Chaleira de Vidro e a base devem 
ser lavadas apenas manualmente� Lave 
com um pano macio humedecido� 
Seque cuidadosamente com um pano 
macio� Não lavar na máquina de lavar 
loiça� Não coloque na água�

Depósitos de cálcio (calcário) provenientes 
da água acumular-se-ão na Chaleira de Vidro 
ao longo do tempo e poderão prejudicar 
a qualidade do chá e o desempenho do 
aparelho� Se observar uma acumulação de 
calcário no interior da chaleira ou se notar 
que a preparação do chá demora mais 
tempo, tal significa que deve proceder 
à descalcificação do aparelho� Para obter 
o melhor desempenho possível, limpe 
a Chaleira de Vidro frequentemente� 
O intervalo entre operações de limpeza 
irá depender consoante a dureza da 
água utilizada na Chaleira de Vidro� 
A descalcificação da Chaleira de Vidro 
deverá ser efetuada logo que possível, 
de forma a preservar o desempenho 
e duração do aparelho�

Para descalcificar a Chaleira de Vidro:

1.  Encha a Chaleira de Vidro com 
vinagre de vinho branco até à linha 
de capacidade "MIN" (0,5 L)�

2. Junte água até à marca de 1,0 L�

3.  Deixe ferver e permanecer na chaleira 
durante a noite�

4.  Esvazie a solução da Chaleira de Vidro�

5.  Encha a Chaleira de Vidro com água, 
deixe ferver e esvazie a água da 
chaleira� Repita este passo duas vezes� 
A Chaleira de Vidro está agora pronta 
para ser utilizada�
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DA CHALEIRA DE VIDRO KITCHENAID

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

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KEK1322 
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 Chaleira de Vidro foi 
utilizada 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.

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

© 2016� Todos os direitos reservados�  
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio�

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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