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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Tampa

Taça de trabalho 
com pega

Compartimento 
para enrolar 
o cabo de 

alimentação

Lâmina 
multifunções em 
aço inoxidável

Base resistente

Alavanca 
de seleção 

de velocidade

Orifício de 
alimentação 
para líquidos

Botão Pulse/On

Bico de doseamento
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SEGURANÇA DO MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

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

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. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe 

o Mini Processador de Alimentos em água ou qualquer 
outro líquido.

3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, bem como com falta de experiência 
e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas 
ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura 
do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.

4. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 
que não brincam com o aparelho. O aparelho não 
se destina a ser utilizado por crianças. O aparelho 
e o cabo devem estar fora do alcance das crianças. 
As crianças não devem limpar ou efetuar qualquer 
tarefa de manutenção no aparelho sem supervisão.
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SEGURANÇA DO MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS
5. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver 

a ser utilizado, antes de montar ou desmontar qualquer 
acessório e antes de proceder à respetiva limpeza.

6. Evite tocar nas peças em movimento.
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 ou 
vendidos pela KitchenAid pode provocar incêndios, 
choque elétrico ou ferimentos.

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

mesa ou da bancada.
11. Mantenha as mãos e os utensílios afastados das 

lâminas em movimento durante o processamento 
dos alimentos para evitar o risco de ferimentos graves 
e evitar danificar o Mini Processador de Alimentos. 
Poderá utilizar uma espátula para raspar, mas 
apenas quando o Mini Processador de Alimentos 
estiver desligado.

12. As lâminas são muito afiadas. O manuseamento de 
lâminas afiadas, o esvaziamento da taça e a limpeza 
do aparelho requerem precaução.

13. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque 
a lâmina na base sem montar primeiro a taça.

14. Certifique-se de que a tampa está corretamente 
montada antes de utilizar o aparelho.
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Este produto foi concebido apenas para uso 
doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SEGURANÇA DO MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS
15. Não tente forçar o mecanismo de bloqueio da tampa.
16. 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.

17. Tome cuidado ao deitar líquido quente no Mini 
Processador de Alimentos, este poderá ser 
projetado devido à formação súbita de vapor.
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REQUISITOS ELÉTRICOS

Tensão: 220-240 Volts

Frequência: 50-60 Hertz

Potência: 240 Watts

NOTA: Se a ficha não encaixar na 
tomada, contacte um eletricista 
qualificado� Não efetue qualquer 
modificação à ficha�

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�

SEGURANÇA DO MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS
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UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Utilize o Mini Processador de Alimentos para picar frutos e vegetais crus, frutos secos 
ou salsa, cebolinho e alho para utilizar nas suas receitas favoritas� Prepare purés de 
frutos ou vegetais cozinhados para comida de bebé ou para utilizar como base para 
sopas e molhos� O aparelho também permite preparar pão ralado ou picar carne� 
Utilize o orifício de alimentação para líquidos e o bico de doseamento para fazer 
maionese ou outros molhos de forma fácil�

NOTA: Para obter os melhores resultados, os alimentos de maiores dimensões devem 
ser cortados em cubos de aproximadamente 2,5 cm antes de efetuar o processamento� 
Este passo também permite processar uma maior quantidade de alimentos de uma 
só vez�

IMPORTANTE: Não processe grãos de café ou especiarias rijas como noz-moscada, 
estes poderão danificar o Mini Processador de Alimentos� 

TABELA DE RECOMENDAÇÕES PARA PICAR OU FAZER PURÉ

ALIMENTOS 
SUGERIDOS

PRÉ-PREPARAÇÃO 
PARA PROCESSAMENTO QUANTIDADE DEFINIÇÃO

FRUTOS 
E VEGETAIS CRUS

Cortados em pedaços com 
2,5 cm Até 350 g 1 ou 2

FRUTOS E VEGETAIS 
COZINHADOS

Cortados em pedaços com 
2,5 cm Até 500 g 2

LÍQUIDOS/EMULSÕES 
(COMO MAIONESE 

OU OUTROS MOLHOS 
PARA SALADAS)

Coloque os ingredientes 
secos ou os ingredientes 
líquidos de textura mais 

densa na taça de trabalho� 
Em seguida, utilize 

o orifício de alimentação 
para líquidos para 

adicionar óleo ou outros 
líquidos à mistura durante 

o processamento�

Até 350 ml 2
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UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

ALIMENTOS 
SUGERIDOS

PRÉ-PREPARAÇÃO 
PARA PROCESSAMENTO QUANTIDADE DEFINIÇÃO

CARNES

Para obter os melhores 
resultados, a carne deve 
estar crua e ser cortada 
em pedaços de 2,5 cm�

Até 227 g por 
cada utilização 1 ou 2

ERVAS AROMÁTICAS 
E ESPECIARIAS

As ervas aromáticas 
e especiarias não 

necessitam de 
pré-preparação�

Até 150 g 1

PÃO, BOLACHAS 
OU BISCOITOS

Antes de efetuar 
o processamento, parta 

o pão, bolachas ou 
biscoitos em pedaços 
que caibam na taça�

Até 300 g 1

FRUTOS SECOS
Os frutos secos 

não necessitam de 
pré-preparação�

Até 350 g 2

SUGESTÃO: Para obter uma consistência ideal ou para picar alimentos grosseiramente, 
utilize a função Pulse�

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar o Mini Processador de 
Alimentos pela primeira vez, lave a taça 
de trabalho, a tampa e a lâmina em água 
tépida com detergente líquido para a loiça� 
A taça de trabalho, a tampa e a lâmina 
também podem ser lavadas no tabuleiro 
superior da máquina de lavar loiça�

Para um armazenamento fácil, volte sempre 
a montar o Mini Processador de Alimentos 
após efetuar a limpeza do aparelho�

AVISO
Perigo de corte

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

PREPARAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

W10860735B_07_PT_v03.indd   96 2/20/17   9:18 AM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS  |  97

UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Siga estas instruções para desmontar o Mini Processador de Alimentos para efetuar a sua 
limpeza e para remover ingredientes da taça de trabalho�

1

Certifique-se de que o Mini 
Processador de Alimentos está 
desligado da corrente� Para 
desbloquear a tampa, segure-a 
conforme ilustrado e rode-a 
para a direita� Em seguida, 
retire a tampa da taça de trabalho�

2
Puxe a lâmina na vertical para 
a desbloquear e remover da taça 
de trabalho�

3
Segure na base com uma mão 
e utilize a outra mão para rodar 
a taça de trabalho para a direita 
para a desbloquear e retirar da base�

DESMONTAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

W10860735B_07_PT_v03.indd   97 2/20/17   9:18 AM



98  |  UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

1

Certifique-se de que o Mini 
Processador de Alimentos está 
desligado da corrente� Comece 
com a pega da taça de trabalho 
virada para a parte frontal da 
base� Rode a pega 90º para 
a esquerda para a encaixar� 
Quando corretamente encaixada, 
a pega da taça de trabalho ficará 
virada para o lado direito�

2
Monte a lâmina no eixo existente 
no centro da taça de trabalho, 
rode-a e empurre-a para baixo 
até que encaixe corretamente�

3

Coloque os ingredientes a processar 
na taça de trabalho� Para obter uma 
consistência homogénea, corte os 
frutos, vegetais e carnes em pedaços 
de 2,5 cm�

4

Coloque a tampa na taça de 
trabalho com a pega virada para 
a frente� Rode a pega da tampa 
para a direita� Irá ouvir um estalido 
quando a tampa encaixar� Rode 
a tampa para a esquerda para 
a encaixar�

MONTAR E UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

IMPORTANTE: Não processe grãos 
de café ou especiarias rijas como 
noz-moscada, estes poderão danificar 
o Mini Processador de Alimentos� 

NOTA: A taça de trabalho e tampa 
têm de estar corretamente encaixadas 
para que o Mini Processador de 
Alimentos funcione�

W10860735B_07_PT_v03.indd   98 2/20/17   9:18 AM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS  |  99

5

Deslize a alavanca de seleção 
de velocidade para a definição 
desejada� Prima o botão PULSE/
ON para iniciar o Mini Processador 
de Alimentos� Não processe 
alimentos continuamente durante 
mais de 30 segundos; interrompa 
o funcionamento do aparelho entre 
utilizações�

6
Para picar alimentos grosseiramente, 
prima e solte o botão PULSE/ON 
por impulsos até obter os 
resultados desejados�

UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

UTILIZAR O ORIFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO PARA LÍQUIDOS E O BICO 
DE DOSEAMENTO

Utilize o orifício de alimentação para líquidos para adicionar facilmente ingredientes 
líquidos durante o processamento ao preparar maioneses, emulsões, molhos e muito mais� 
Utilize o bico de doseamento para verter os ingredientes processados de forma fácil�

1

Coloque a tampa na taça de 
trabalho com a pega virada para 
a frente� Rode a pega da tampa 
para a direita� Rode a tampa para 
a esquerda para a encaixar�

2
Para movimentar os ingredientes 
no interior da taça de trabalho, 
prima e solte rapidamente o botão 
PULSE/ON� 
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UTILIZAR O MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

3

Verta líquidos (como óleo) no orifício 
de alimentação para líquidos de 
forma lenta� O líquido será cuidadosa 
e eficientemente misturado com 
os restantes ingredientes à medida 
que estes rodam no interior da 
taça de trabalho� 

4
Quando concluir o processamento, 
retire a tampa para utilizar o bico 
de doseamento�

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO
Perigo de corte

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

1
Desligue o Mini Processador de 
Alimentos da corrente� Remova 
a taça de trabalho, a tampa 
e a lâmina� 

OPCIONAL: Se necessário, o aro da 
tampa pode ser removido para efetuar 
uma limpeza cuidadosa�

2

A taça de trabalho, a tampa, o aro da 
tampa e a lâmina podem ser lavados 
no tabuleiro superior da máquina 
de lavar loiça� Alternativamente, 
todas as peças podem ser lavadas 
manualmente em água tépida com 
detergente líquido� Enxague e seque�
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

SUGESTÃO ÚTIL: Para um armazenamento conveniente, enrole o cabo para a esquerda 
em redor da base�

NOTA: Para um armazenamento fácil, volte sempre a montar o Mini Processador 
de Alimentos após efetuar a limpeza do aparelho�

3
Limpe a base com um pano húmido� 
Não utilize agentes de limpeza 
abrasivos� Não mergulhe a base 
em água�

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o Mini Processador de Alimentos 
não estiver em boas condições ou não 
funcionar, verifique o seguinte:
1. O Mini Processador de Alimentos está 

ligado à corrente?
2. Certifique-se de que a taça e a tampa 

estão corretamente alinhadas 
e encaixadas�

3. Prima o botão PULSE/ON através de 
impulsos rápidos� Não prima o botão 
continuamente� 

4. Desligue o Mini Processador 
de Alimentos e volte a ligá-lo 
à tomada elétrica�

5. O fusível do circuito elétrico de 
alimentação do Mini Processador 
de Alimentos está em bom estado? 
Se tiver uma caixa de disjuntores, 
verifique se o circuito está fechado�

Caso o problema não seja provocado 
por um dos pontos anteriores, consulte 
“Garantia e assistência”�
Não entregue o Mini Processador de 
Alimentos ao revendedor, este não 
fornece assistência�
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DO MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS KITCHENAID

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

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KFC3516
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 o Mini 
Processador de Alimentos foi 
utilizado 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.

CENTROS DE ASSISTÊNCIA

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

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

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

Estas instruções também se encontram disponíveis no Web site: 
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

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

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
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