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seGurança da ChaleIra

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 ChaleIra

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.
2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas.
3. Para se proteger do risco de incêndio, choque elétrico 
e	ferimentos,	não	coloque	a	base,	o	cabo,	a	ficha	ou	
a Chaleira em água ou qualquer outro líquido.

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 a manutenção não devem ser efetuadas por 
crianças sem supervisão.

5. Desligue a chaleira da tomada e deixe-a arrefecer antes 
de limpar ou remover peças.

6. Não	utilize	a	chaleira	se	o	cabo	ou	a	ficha	estiverem	danificados	
ou se o aparelho tiver outra avaria. Consulte a secção "Garantia 
e assistência".

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

8. Não utilize o aparelho ao ar livre.
9. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada, 

nem permita que entre em contacto com superfícies quentes. 
10. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão 

elétrico ou a gás ou de um forno ligado.
11. A chaleira só deve ser utilizada para aquecer água.
12. Não utilize a chaleira sem que a tampa esteja corretamente 

fechada.
13. Não utilize a chaleira se a pega estiver solta ou enfraquecida.
14. Não	utilize	este	aparelho	para	outra	finalidade	que	não	

aquela para a qual foi concebido.
15. Não limpe a chaleira com produtos de limpeza abrasivos, 

palha de aço ou outros materiais abrasivos.
16. Não encha demasiado a chaleira.
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seGurança da ChaleIra

Guarde estas Instruções

requisitos elétricos

Tensão: 220-240 Volts
Frequência: 50/60 Hertz
Potência:  2400 Watts para o modelo 

5KEK1722E (chaleira com 
ficha europeia) 

 3000 Watts para o modelo 
5KEK1722B (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.

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 2002/96/CE 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. 

eliminação de equipamentos elétricos

Perigo de choque eléctrico

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 eléctrico.

AVISO

17. este produto foi concebido apenas para utilização 
doméstica interior. este produto não foi concebido 
para utilização profissional.
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Peças e CaraCterÍstICas

seGurança da ChaleIra

1 Para fornecer energia ao mostrador da 
Chaleira quando esta não está na base, 
coloque 2 pilhas AA (não incluídas) no 
compartimento das pilhas localizado na 
parte inferior da chaleira. 

nOta: Se tiver colocado pilhas na 
Chaleira, o mostrador irá apresentar 
a temperatura atual da água mesmo 
quando o aparelho estiver fora da 
base. Para obter a funcionalidade total 
da Chaleira (alterar a temperatura, 
ferver água, manter a temperatura), 
volte a colocá-la na base.

ativação a pilhas (opcional)

Painel de controloBotão de abertura da tampa

Indicador do nível 
de água

Filtro de água

Base com cabo 
de alimentação

Chaleira de 1,7 l

Parte inferior da base com 
compartimento para enrolar 
o cabo de alimentação
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Peças e CaraCterÍstICas

utIlIZaçÃO da ChaleIra

Primeira utilização

encher a chaleira

2 Encha a Chaleira. O nível de água é 
apresentado em incrementos de 0,25 L. 
Se a chaleira estiver vazia, o mostrador irá 
apresentar o ícone em forma de gota de 
água e irá soar um alerta audível durante 
6 segundos. Remova água se exceder 
a linha de capacidade "Máx". 

1 Para abrir a tampa da Chaleira, prima 
o Botão de Abertura da Tampa. 
 
 
 
 

Antes de utilizar a Chaleira pela primeira vez, encha-a com água até ao nível máximo, 
ferva a água e, em seguida, deite a água fora.

A temperatura pode ser apresentada em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). 
Para alterar esta definição, prima simultaneamente os botões "-" e "+".

nOta: A Chaleira foi concebida apenas para utilização com água. Não coloque 
outros líquidos ou substâncias na chaleira.

nOta: A Chaleira necessita de um mínimo de 0,25 L para funcionar. Não exceda a linha 
de capacidade “Máx”.

4 Coloque a chaleira sobre a base. 
 3 Prima a tampa até esta encaixar na posição 

correta. Irá ouvir um estalido, indicando 
que a tampa está corretamente fechada.
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utIlIZaçÃO da ChaleIra

nOta: A temperatura apresentada no 
mostrador irá piscar 5 vezes e o aparelho 
voltará ao modo de standby após 5 segundos. 
Este processo irá repetir-se periodicamente 
até a temperatura da água cair abaixo da 
temperatura desejada.

utIlIZaçÃO da ChaleIra

aquecer água

2 Para guardar a configuração de temperatura 
e iniciar o aquecimento de água, prima 
o botão Iniciar/Cancelar ( ). O mostrador 
irá apresentar a palavra “On”, para indicar 
que a Chaleira está a aquecer. O botão 
Iniciar/Cancelar ( ) não funciona se 
a Chaleira estiver fora da base.

1 O mostrador irá apresentar a temperatura 
predefinida de 100° C. Prima os botões 
"+" ou "-" para selecionar a temperatura 
desejada, entre 50º C e 100º C.  
Para mais informações, consulte 
o "Guia de temperaturas". 

4 Quando a temperatura desejada for 
atingida, irão soar três sinais audíveis 
e a palavra "Off" será apresentada no 
canto superior do mostrador.  

3 Quando a temperatura da água atingir 
os 50º C, o mostrador irá apresentar 
a temperatura atual da água e continuará 
a aquecer até alcançar a temperatura 
desejada.

Se tiver colocado pilhas na Chaleira e esta estiver 
fora da base, poderá premir qualquer botão para 
visualizar a temperatura atual e o ícone de bateria 
irá apresentar o nível de carga.
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utIlIZaçÃO da ChaleIra

utilizar o modo Manter temperatura

2 Para cancelar o modo Manter Temperatura, 
prima o botão Iniciar/Cancelar ( ).  
 
 
 

1 Para ativar o modo Manter Temperatura", 
mantenha a Chaleira na base após alcançar 
a temperatura escolhida e prima o botão 
Manter Temperatura ( ). A Chaleira irá 
manter a água à temperatura desejada 
até 30 minutos.

Guia de temperaturas 

Para os melhores resultados, utilize este guia em conjunto com a sua Chaleira.

60° C 70° C 80° C 90° C 100° C 

Chá delicado Chá verde
  Gyokuro
  Sencha

Blooming tea Chá preto
  Earl Grey
  English Breakfast

Ferver água

Chá branco
  Silver Needle

Chai
  Verde
  Branco

Chá Oolong Chai
  Vermelho

Chá verde
  Bancha
  Genmaicha

Chocolate 
quente

Infusão

Chá rooibos

Yerba Maté
Café instantâneo

sopa instantânea

Papas de aveia

nOta: O modo Manter Temperatura funciona com qualquer temperatura.  
 
nOta: A altitude afeta o ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água 
é normalmente 100° C, mas poderá baixar até aos 92° C a grandes altitudes.
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ManutençÃO e lIMPeZautIlIZaçÃO da ChaleIra

ManutençÃO e lIMPeZa

desligar a Chaleira

limpeza do exterior

1 No modo de aquecimento, prima o botão 
Iniciar/Cancelar ( ). 

O exterior da Chaleira pode ser limpo com 
um pano húmido. Seque com um pano macio. 
Não é recomendada a utilização de agentes 
abrasivos ou esfregões.

3 Desligue a Chaleira da tomada quando 
esta não estiver a ser utilizada.

2 No modo de Manter Temperatura, 
prima o botão Iniciar/Cancelar ( ).

A Chaleira pode ser desligada de várias formas:

IMPOrtante: Antes de proceder à 
limpeza, desligue sempre a Chaleira da 
tomada. Certifique-se de que a Chaleira 
arrefeceu totalmente.
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nOta: Se o filtro acumular depósitos de calcário, coloque-o durante a noite numa solução 
de água e vinagre branco. Enxague o filtro cuidadosamente e volte a colocá-lo na chaleira.

ManutençÃO e lIMPeZa

Limpar o filtro

Descalcificar a chaleira

1 Para aceder ao filtro, abra a tampa; o filtro 
está localizado atrás do bico no interior da 
Chaleira. Para remover o filtro, segure-o 
pela parte superior e puxe. 
 

1 Encha a chaleira com vinagre branco até 
à marca de 0,25 L. Junte água até à marca 
de 0,75 L. Ferva a 100º C e deixe a mistura 
permanecer na Chaleira durante a noite.

2 Limpe o filtro em água quente corrente 
com o auxílio de uma escova suave ou de 
um pano, para remover os depósitos de 
calcário. Para voltar a colocar o filtro na 
Chaleira, deslize-o na ranhura existente 
atrás do bico.

A	Chaleira	está	equipada	com	um	filtro	de	malha	amovível	que	impede	a	acumulação	
de	depósitos	de	calcário,	resultando	numa	água	mais	limpa.	O	filtro	deve	ser	limpo	
periodicamente — com mais frequência se a água apresentar um nível de dureza elevado.

Para obter os melhores resultados, terá 
de	descalcificar	a	Chaleira	periodicamente.	
Poderão formar-se depósitos de calcário 
nas peças metálicas interiores da chaleira. 
O intervalo entre operações de limpeza 
irá depender da dureza da água utilizada 
na chaleira.

2 Esvazie a solução da chaleira. 
 
 

3 Encha a chaleira com água, deixe ferver 
e remova a água. Repita este passo duas 
vezes. A chaleira está agora pronta para 
ser utilizada.

utIlIZaçÃO da ChaleIra

ManutençÃO e lIMPeZa
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GarantIa e assIstÊnCIa

duração 
da Garantia:

a Kitchenaid Pagará: a Kitchenaid não Pagará:

europa, Médio 
Oriente e África:

Para o Modelo 
5KEK1722: 
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 
foi utilizada para operações 
além das normais na preparação 
de comida em casa.

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

a KItChenaId nÃO assuMe QualQuer resPOnsaBIlIdade 
POr danOs IndIretOs.

Garantia da chaleira Kitchenaid

© 2013. Todos os direitos reservados. 
Especificações	sujeitas	a	alteração	sem	aviso	prévio.

 
www.Kitchenaid.eu

serviço de assistência

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.

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


