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Campânula 
de protecção*

Protecção 
de utilização*

Braço de mistura em 
aço inoxidável com 
fecho de rodar de 
20 cm 

Corpo do 
motor

Campânula com 
lâminas em S

Botão de 
ligação de um 
toque

Controlo de velocidade

*Não disponível em todos os modelos

Braço de 
mistura de 
33 cm*

Cabo de 
alimentação 
de 1,5 m

Copo misturador de 
700 mL e tampa

Campânula com 
lâminas em S*

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Controlo de velocidade 
Permite ajustar a velocidade�
 
Botão de ligação de um toque  
Para utilizar a varinha máquina, prima 
sem soltar o botão de ligação� Para parar, 
basta soltar o botão de ligação�
 
Corpo do motor 
Desenhado para um controlo confortável 
e firme�
 
Motor CC (não ilustrado) 
Motor potente, concebido para 
proporcionar um funcionamento silencioso 
e duradouro�
 

Cabo de alimentação de 1,5 m 
Este cabo de alimentação é 
suficientemente longo para permitir levar 
a varinha máquina até ao fogão ou à área 
de trabalho, sendo totalmente liso para 
facilitar a limpeza� É fornecido um atilho 
em silicone para facilitar a arrumação  
do cabo�
 Braço de mistura em aço inoxidável com 
fecho de rodar 
É montado facilmente no corpo do motor 
e basta rodar para ficar bloqueado� 
A aguçada lâmina em aço inoxidável está 
coberta para ajudar a impedir salpicos 
durante o funcionamento�
 
Copo misturador 
Copo de 700 mL isento de Bifenol A 
com tampa� 

CARACTERÍSTICAS DA VARINHA MÁGICA

W11087402A_07_PT.indd   91 3/7/17   9:55 AM



92  |  SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA

INSTRUÇÕES  
DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A utilização de aparelhos eléctricos 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 eléctrico, não mergulhe 

o corpo do motor, o cabo ou a ficha da varinha mágica 
em água ou outros líquidos.

3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por 
pessoas (incluindo crianças) 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 do aparelho por uma pessoa responsável 
pela sua segurança.

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA

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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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. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 
que não brincam com o aparelho. As crianças não 
devem ser permitidas a utilizar a varinha mágica 
sem supervisão. A utilização deste aparelho junto 
a crianças requer precaução.

6. A varinha mágica deve ser sempre desligada da 
tomada se não a pretender utilizar durante um 
longo período de tempo e antes de a montar, 
desmontar ou limpar. Não deixe o aparelho em 
funcionamento sem supervisão.  

7. Evite qualquer contacto com as peças em movimento.
8. Não utilize qualquer aparelho se o cabo eléctrico 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 eléctrica.

9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá 
ser substituído pelo fabricante, pelo agente ou por 
técnico qualificado equivalente, para evitar qualquer 
tipo de perigo.

10. A utilização de acessórios não recomendados ou 
vendidos pelo fabricante pode provocar incêndios, 
choque eléctrico ou ferimentos.

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA
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11. Não utilize o aparelho ao ar livre.
12. Não deixe o cabo eléctrico pendurado na borda da 

mesa ou bancada.
13. Não deixe o cabo entrar em contacto com superfícies 

quentes, incluindo o fogão.
14. Quando misturar líquidos, especialmente líquidos 

quentes, utilize um recipiente alto ou misture 
quantidades pequenas de cada vez para reduzir  
os salpicos.

15. Mantenha as mãos e os utensílios afastados do 
recipiente durante o funcionamento para evitar o risco 
de ferimentos graves e evitar danificar o aparelho. 
Poderá utilizar uma espátula para raspar, mas apenas 
quando o aparelho estiver desligado.

16. As lâminas são bastante afiadas. O manuseamento de 
lâminas afiadas, o esvaziamento da taça e a limpeza 
do acessório requerem precaução.

17. Tome cuidado ao deitar líquido quente no copo;  
este poderá ser projetado devido à formação súbita  
de vapor.

18. 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.

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Este produto foi concebido apenas para  

utilização doméstica.

W11087402A_07_PT.indd   94 3/7/17   9:55 AM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA  |  95

Tensão: 220-240 Volts
Frequência: 50-60 Hertz
Potência: 180 Watts

SEGURANÇA DA VARINHA MÁGICA
REQUISITOS ELÉCTRICOS

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS

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

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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MONTAR A VARINHA MÁGICA

Antes de utilizar a varinha mágica 
KitchenAid pela primeira vez, limpe o 
corpo do motor e os adaptadores dos 
acessórios com um pano limpo e húmido 
para remover quaisquer poeiras ou 
sujidades� Poderá utilizar detergente 
suave para a louça, mas não utilize 
agentes de limpeza abrasivos�

NOTA: Não mergulhe o corpo do 
motor ou os adaptadores em água� 

Seque com um pano macio� Lave os 
outros acessórios à mão ou no tabuleiro 
superior da máquina de lavar loiça� Seque 
cuidadosamente� 

NOTA: Desligue o cabo de 
alimentação da tomada eléctrica antes 
de instalar ou remover acessórios�

Braço de mistura  
de 33 cm

Campânula de protecção* 
Encaixa facilmente na campânula de 
corte, protegendo as lâminas quando a 
varinha mágica não está a ser utilizada�

Protecção de utilização* 
A protecção de utilização encaixa em 
qualquer uma das campânulas de corte 
fornecidas, tendo como finalidade 
proteger a varinha mágica e os seus 
utensílios de cozinha�

NOTA: Certifique-se de que 
monta a campânula de protecção 
posicionando os grampos de 
montagem entre as aberturas das 
campânulas de corte�

NOTA: Certifique-se de que monta 
a protecção de utilização posicionando 
os grampos de montagem entre as 
aberturas das campânulas de corte�

Abertura

Abertura

*Não disponível em todos os modelos

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA
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Abertura

Abertura

Utilize o braço de mistura para batidos de fruta e de leite, sopa, vegetais cozidos, 
coberturas de bolos ou comida de bebé�

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA
UTILIZAR O BRAÇO DE MISTURA

1

OPCIONAL: ao utilizar o braço de 
mistura de 33 cm (não disponível em 
todos os modelos), introduza o braço 
de mistura na campânula de corte 
e rode até encaixar�

2 Introduza o braço de mistura no 
corpo do motor e rode até encaixar�

3 Ligue o cabo elétrico 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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IMPORTANTE: Quando mergulhar 
a varinha mágica em líquidos, não 
deve ultrapassar o comprimento do 
acessório� Não mergulhe para lá da 
marca de encaixe do acessório de 
mistura� Não mergulhe o corpo do 
motor em líquidos ou outras misturas�

4

Regule a varinha mágica para a 
velocidade 1� Ajuste a velocidade 
rodando o controlo de velocidade, 
localizado na parte superior 
da varinha mágica�

5 Introduza a varinha mágica  
na mistura�

6 Prima o botão de ligação para activar 
a varinha mágica� 7

Quando terminar, solte o botão de 
ligação antes de retirar a varinha 
mágica da mistura�

8
Desligue da corrente imediatamente 
após a utilização, antes de remover 
ou tocar nos acessórios�

UTILIZAR A VARINHA MÁGICA
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SUGESTÕES DE MISTURA

SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

Misturar: Monte o braço de mistura 
na varinha mágica e introduza-a, 
ligeiramente deitada, no copo com 
ingredientes� Utilize a mão livre para 
tapar a parte superior do copo, para 
impedir que este se mova e evitar 
salpicos� Lembre-se de parar a varinha 
mágica antes de a remover do copo, 
para evitar salpicos�

Puxar para cima: Pouse 
momentaneamente a varinha mágica  
no fundo do copo e, em seguida,  
deite-a ligeiramente e mova-a  
lentamente para cima, na direcção  
da parte lateral do copo� À medida  
que a varinha mágica sobe, irá reparar 
que os ingredientes existentes no 
fundo do copo são puxados para cima� 
Quando os ingredientes deixarem de  
ser puxados do fundo do copo, volte  
a pousar a varinha mágica no fundo  
do copo� Repita este processo até  
que os ingredientes tenham a 
consistência pretendida�

Movimento de pulso: Utilizando um 
movimento circular do pulso, mova a 
varinha mágica lentamente para cima e 
volte a colocá-la sobre os ingredientes� 
Utilize movimentos do pulso e o peso da 
varinha mágica para efectuar esta tarefa�
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• Corte os alimentos sólidos em  
pedaços pequenos para misturar  
ou picar mais facilmente�

• A varinha mágica está equipada com 
uma protecção térmica contra sobre-
aquecimento� Se a varinha mágica 
deixar de funcionar subitamente 
durante a utilização, desligue-a e 
deixe-a repousar durante 10 minutos 
para que seja automaticamente 
reinicializada�

• Para evitar salpicos, introduza a varinha 
mágica na mistura antes de premir o 
botão de ligação e solte o botão de 
ligação antes de retirar a varinha mágica 
da mistura�

• Quando utilizar a varinha mágica numa 
panela que esteja sobre o fogão, tire 
a panela do bico para evitar que a 
varinha mágica sobreaqueça�

• Para obter os resultados ideais, segure 
na varinha mágica ligeiramente de  
lado e mova-a lentamente para cima  
e para baixo dentro do recipiente�  
Não pressione a mistura com a  
varinha mágica�

• Para impedir o transbordo, deixe  
espaço para a mistura subir no  
recipiente quando utilizar a  
varinha mágica�

• Certifique-se de que o longo cabo de 
alimentação da varinha mágica não está 
posicionado por cima de um bico de 
fogão ligado�

• Não deixe a varinha mágica dentro de 
uma panela sobre o fogão quando não 
a estiver a utilizar�

• Para evitar danificar as lâminas, remova 
caroços ou ossos dos ingredientes antes 
de misturar ou triturar�

• Não utilize a varinha mágica para 
processar grãos de café ou especiarias 
rijas, como noz-moscada� O 
processamento destes alimentos poderá 
danificar as lâminas da varinha mágica�

• Não utilize o copo no micro-ondas�

SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
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LAVAR OS ACESSÓRIOS

1. Lave os braços de mistura*, o copo 
e a tampa, as lâminas, a campânula de 
proteção* e a proteção de utilização* 
em água tépida com detergente 
líquido ou no tabuleiro superior da 
máquina de lavar loiça� 

2. Seque cuidadosamente com um  
pano macio�

LAVAR O CORPO DO MOTOR

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe sempre a Varinha Mágica antes da 
primeira utilização, após cada utilização e 
antes de ser armazenada�
1.  Desligue a varinha mágica antes  

de a limpar�
2. Remova todos os acessórios
3. Limpe o corpo do motor e o cabo 

de alimentação com um pano 
humedecido em água tépida com 
detergente líquido; limpe com um 
pano humedecido� Seque com um 
pano macio� Poderá utilizar detergente 
suave para a louça, mas não utilize 
agentes de limpeza abrasivos� 

IMPORTANTE: não mergulhe o corpo 
do motor em água ou qualquer 
outro líquido�

*Não disponível em todos os modelos
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DO VARINHA MÁGICA KITCHENAID

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

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KHB1231
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 Varinha Mágica foi 
utilizado 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 elétrico local.

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE  
POR DANOS INDIRETOS.

©2017 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

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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