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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

NOTA: Para preparar gelados, a taça de congelação tem de estar totalmente congelada� 

IMPORTANTE: A taça de congelação não pode ser lavada na máquina de lavar loiça� 
Só pode ser lavada manualmente�

Espátula de Mistura

Taça de congelação

Unidade de Transmissão
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SEGURANÇA DA SORVETEIRA

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 

a Batedeira em água ou qualquer outro líquido.
3. Este aparelho não deverá ser usado por crianças 

sem qualquer supervisão.
4. Desligue a Batedeira da tomada quando não estiver 

a ser utilizada, antes de montar ou desmontar qualquer 
acessório e antes de proceder à sua limpeza.

5. Evite tocar nas peças em movimento. Mantenha 
os dedos afastados do alimentador e do orifício de 
descarga.
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UTILIZAR A SORVETEIRA

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar o acessório pela primeira vez, remova a etiqueta "Do not immerse in water" 
(Não mergulhar em água)� A espátula de mistura pode ser lavada na máquina de lavar loiça� 
A taça de congelação e a unidade de transmissão têm de ser lavadas manualmente� 

MONTAR A SORVETEIRA NA BATEDEIRA DE CABEÇA MÓVEL

1 Desligue a Batedeira e desligue o cabo 
de alimentação da tomada� 2 Incline a cabeça do motor para trás 

e remova a taça de mistura�

IMPORTANTE: Não verta a mistura para gelado na taça de congelação antes de todas as 
peças estarem montadas e da Batedeira estar em funcionamento� 

NOTA: Utilize a taça de congelação imediatamente após a retirar do congelador� Após ser 
retirada do congelador, a taça começará a descongelar� 

6. Não utilize a Batedeira se o cabo elétrico ou a ficha 
estiverem danificados, se a Batedeira estiver avariada, 
tiver caído ou estiver danificada. Devolva a Batedeira 
ao Centro de Assistência Autorizada mais próximo 
para controlo, reparação ou regulação mecânica ou 
elétrica.

7. A utilização de acessórios não recomendados ou 
vendidos pela KitchenAid pode provocar incêndios, 
choque elétrico ou ferimentos.

8. Não utilize a Batedeira no exterior.
9. Não deixe o cabo elétrico da Batedeira pendurado na 

borda da mesa ou da bancada.
10. Não deixe o cabo entrar em contacto com superfícies 

quentes, incluindo o fogão.

SEGURANÇA DA SORVETEIRA

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.
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UTILIZAR A SORVETEIRA

3 Coloque a espátula de mistura no interior 
da taça de congelação� 4 Coloque a taça de congelação na placa 

de fixação da taça�

Placa de 
fixação da taça

MONTAR A UNIDADE DE TRANSMISSÃO NA BATEDEIRA DE CABEÇA MÓVEL

1

Desligue a Batedeira e desligue o cabo 
de alimentação da tomada� Mantendo 
a cabeça do motor inclinada para trás, 
monte a espátula de mistura e a taça 
de congelação�

2

Posicione a unidade de transmissão na 
Batedeira de forma a que o lado A fique 
próximo do eixo do misturador� Empurre 
a unidade de transmissão na direção da 
cabeça do motor até esta não avançar mais�
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UTILIZAR A SORVETEIRA

3

Quando corretamente montada, 
as extremidades curvas exteriores da 
unidade de transmissão devem estar 
centradas relativamente à cabeça do 
motor� Se não estiverem centradas, puxe 
ou empurre a unidade de transmissão 
até esta estar centrada com a cabeça do 
motor� Certifique-se de que a unidade de 
transmissão está corretamente encaixada, 
empurrando-a para cima�

4

Baixe a cabeça do motor para encaixar 
a unidade de transmissão na espátula 
de mistura� Se a unidade de transmissão 
não encaixar corretamente na espátula 
de mistura, puxe ou empurre a unidade 
de transmissão até esta encaixar 
corretamente na espátula de mistura�

5 Certifique-se de que a cabeça do motor 
está completamente para baixo� 6

Coloque a alavanca de bloqueio na 
posição LOCK (Bloquear)� Antes de utilizar 
a Batedeira, teste o bloqueio tentando 
levantar a cabeça do motor�

W11111750A_07_PT_v02.indd   118 8/17/17   1:59 PM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

UTILIZAR A SORVETEIRA  |  119

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

MONTAR A SORVETEIRA NA BATEDEIRA COM SUPORTE PARA TAÇA

1 Desligue a Batedeira e desligue o cabo 
de alimentação da tomada� 2 Baixe o suporte da taça e remova a taça 

da Batedeira� 

UTILIZAR A SORVETEIRA

7 Ligue a Batedeira a uma tomada com 
ligação à terra� 

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar o acessório pela primeira vez, remova a etiqueta "Do not immerse in water" 
(Não mergulhar em água)� A espátula de mistura pode ser lavada na máquina de lavar loiça� 
A taça de congelação e a unidade de transmissão têm de ser lavadas manualmente� 

IMPORTANTE: Não verta a mistura para gelado na taça de congelação antes de todas as 
peças estarem montadas e da Batedeira estar em funcionamento� 

NOTA: Utilize a taça de congelação imediatamente após a retirar do congelador� Após ser 
retirada do congelador, a taça começará a descongelar� 
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3

Coloque a taça de congelação sobre os 
pinos de posicionamento� Empurre a 
parte posterior da taça de congelação 
até que o pino da taça encaixe na mola 
de engate�

NOTA: A taça de congelação foi concebida 
para encaixar em todas as Batedeiras com 
suporte para taça� Se o pino existente na 
parte posterior da taça for demasiado curto 
ou demasiado comprido para encaixar na 
mola de engate, retire e rode a taça de forma 
a que o pino localizado na parte oposta da 
taça fique virado para a mola de engate� 
Repita o passo 3�

UTILIZAR A SORVETEIRA

4 Coloque a espátula de mistura no interior 
da taça de congelação�

MONTAR A UNIDADE DE TRANSMISSÃO EM BATEDEIRAS COM SUPORTE 
PARA TAÇA

1 Desligue a Batedeira e desligue o cabo 
de alimentação da tomada� 2

Certifique-se de que o suporte da taça 
ainda está para baixo e de que a taça de 
congelação e a espátula de mistura estão 
corretamente encaixadas�
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UTILIZAR A SORVETEIRA

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

6 Ligue a Batedeira a uma tomada com 
ligação à terra�

5

Antes processar a mistura, levante a taça 
para encaixar a espátula de mistura na 
unidade de transmissão� Se a unidade de 
transmissão não encaixar corretamente 
na espátula de mistura, puxe ou empurre 
a unidade de transmissão até esta encaixar 
corretamente na espátula de mistura�

3

Posicione a unidade de transmissão na 
Batedeira de forma a que o lado B fique 
próximo do eixo do misturador� Empurre 
a unidade de transmissão na direção da 
cabeça do motor até esta não avançar mais�

4

Quando corretamente montada, 
as extremidades curvas exteriores da 
unidade de transmissão devem estar 
centradas relativamente à cabeça do 
motor� Se não estiverem centradas, puxe 
ou empurre a unidade de transmissão 
até esta estar centrada com a cabeça do 
motor� Certifique-se de que a unidade de 
transmissão está corretamente encaixada, 
empurrando-a para cima�
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UTILIZAR A SORVETEIRA
PREPARAR GELADO

IMPORTANTE: Se verter a mistura na taça de congelação antes de colocar a Batedeira 
a trabalhar, a mistura poderá congelar prematuramente e bloquear a espátula de mistura� 

Antes da primeira utilização
Configure o congelador para a definição máxima� Armazene a taça de congelação no 
congelador durante um mínimo de 15 horas� Prepare a mistura para gelado antecipadamente� 
Consulte a secção "Sugestões para resultados profissionais"� 

O�/0   Stir   2   4   6   8   10

1 Monte a taça de congelação, a espátula 
de mistura e a unidade de transmissão� 2

Coloque a Batedeira na Velocidade 1 
e verta a mistura para gelado na 
taça de congelação� Processe 
durante 20-30 minutos ou até obter 
a consistência desejada� Adicione os 
ingredientes sólidos (tais como frutas, 
frutos secos, bolachas ou pepitas de 
chocolate) 12-15 minutos após iniciar 
o processo de mistura�

3

Remova a espátula de mistura e a taça 
de congelação e, utilizando uma 
espátula de borracha ou uma colher 
de pau, transfira o gelado para taças 
de sobremesa ou para um recipiente 
hermético para armazenamento�

NOTA: Se a espátula de mistura começar a escorregar e emitir um estalido, trata-se de um 
indicador audível de que o gelado está feito�

NOTA: A Sorveteira cria um gelado de consistência suave� Para obter uma consistência mais 
firme, armazene o gelado num recipiente hermético no congelador durante 2-4 horas�

IMPORTANTE: Não armazene o gelado no congelador dentro da taça de congelação� 
A utilização de utensílios metálicos para retirar o gelado poderá danificar a taça de congelação�
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• Para preparar gelados, a taça de 
congelação necessita de estar 
totalmente congelada�

• Para obter os melhores resultados, 
armazene a taça de congelação na 
parte posterior do congelador, onde 
a temperatura é mais baixa, durante um 
mínimo de 15 horas� Regular o congelador 
para a definição máxima irá ajudar a taça 
de congelação a preparar gelados mais 
firmes de forma mais rápida�

• Se armazenar sempre a taça de 
congelação no congelador, poderá 
preparar as suas sobremesas geladas 
preferidas sempre que o pretender�

• Para receitas que necessitem de ser pré-
confecionadas ao lume, deixe a mistura 
arrefecer totalmente no frigorífico�

• Todas as misturas para gelado 
necessitam de ser totalmente 
refrigeradas no frigorífico antes de 
proceder à preparação do gelado�

• A maioria das receitas de gelado requer 
a combinação de natas, leite, ovos 
e açúcar� O tipo de natas que escolher 
irá determinar a riqueza do sabor 
e a cremosidade da textura do produto 
final� Quanto maior for a percentagem de 
gordura das natas, mais rico e cremoso 
será o gelado� É possível utilizar qualquer 
combinação desde que as quantidades de 
ingredientes líquidos não sejam alteradas� 
É possível preparar gelados mais saudáveis 
utilizando mais leite do que natas ou 
eliminando as natas� É possível utilizar leite 
magro; no entanto, o gelado ficará com 
uma textura totalmente diferente�

• Ao processar uma receita de gelado 
que requeira ingredientes sólidos 
(como fruta, frutos secos, bolachas ou 
pepitas de chocolate), recomendamos 
que adicione estes ingredientes apenas 
a dois minutos do final do processo 
de mistura�

• O processo de preparação de gelados 
envolve duas fases: conversão 
e congelamento� A transformação da 
mistura em gelado é o processo de 
conversão, durante o qual o gelado 
terá uma consistência semilíquida� 
O processo de congelamento decorre no 
congelador, onde o gelado irá solidificar 
ao longo de um período de 2-4 horas�

• Respeite as velocidades recomendadas 
da Batedeira� A utilização de velocidades 
mais rápidas irá desacelerar o processo 
de conversão�

• O volume da mistura aumenta 
significativamente durante o processo 
de conversão�

• Para produzir 1,9 L de gelado, o volume 
inicial da mistura não deve exceder 1,4 L�

• Não se esqueça de que a congelação 
suaviza o paladar do açúcar, pelo que 
as receitas poderão não ficar tão doces 
depois de congeladas�

% DE GORDURA DAS NATAS
Natas gordas 36%
Natas para bater 30%
Natas magras 18%
Mistura de leite gordo e natas 
magras (em partes iguais) 10%

UTILIZAR A SORVETEIRA
SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR A SORVETEIRA

IMPORTANTE: Aguarde até que a taça de congelação atinja a temperatura ambiente antes 
de a limpar� 

1
A espátula de mistura pode ser lavada 
no tabuleiro superior da máquina de 
lavar loiça�

2

Lave a taça de congelação e a unidade 
de transmissão em água tépida com um 
detergente suave� Nunca lave a taça de 
congelação ou a unidade de transmissão 
na máquina de lavar loiça� Seque 
cuidadosamente a taça de congelação 
antes de a armazenar no congelador� 
A unidade de transmissão não pode 
ser armazenada no congelador�
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RECEITAS

AVISO
Perigo de intoxicação alimentar

Não deixe alimentos que contenham 
ingredientes perecíveis, tais como 
ovos, lacticínios e carne, fora do 
frigorí�co durante mais de uma hora. 

Se o �zer, existe o risco de 
intoxicação alimentar ou doença.

830 mL de leite gordo
415 mL de leite condensado
235 mL de caramelo 

líquido ou cobertura 
de caramelo 
(cerca de 340 g)

100 g (1 embalagem) 
de cheesecake 
instantâneo e mistura 
para recheio de tarte

1 colher de chá de baunilha
Uma pitada de sal
125-200 g de noz-pecã, 

grosseiramente 
picada 

Coloque todos os ingredientes, exceto as nozes, numa 
taça de tamanho médio� Bata com uma vara de arames até 
a mistura estar bem combinada e o pudim estar dissolvido� 
Cubra e deixe refrigerar durante um mínimo de 6 horas�

Monte a taça de congelação, a espátula de mistura e a unidade 
de transmissão conforme indicado nas instruções de montagem� 
Coloque a Batedeira na Velocidade 1� Verta a mistura na taça de 
congelação utilizando um recipiente com bico de doseamento� 
Mantenha a Batedeira na Velocidade 1 durante 15-20 minutos 
ou até obter a consistência desejada, adicionando as nozes 
durante o último minuto do período de congelamento� 
Transfira imediatamente o  gelado para as taças de 
sobremesa ou congele num recipiente hermético�

Quantidade: 16 doses (120 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 240 calorias, 5 g de proteínas, 
35 g de hidratos de carbono, 10 g de gordura total, 
3,5 g de gorduras saturadas�

GELADO DE CARAMELO E NOZ-PECÃ
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GELADO DE BAUNILHA

600 mL de mistura de leite 
gordo e natas magras 
(em partes iguais)

8 gemas de ovo
200 g de açúcar
600 mL de natas para bater
4 colheres de chá 

de baunilha
Uma pitada de sal

Numa caçarola de tamanho médio, aqueça a mistura de leite 
gordo e natas magras (em partes iguais) em lume médio 
mexendo frequentemente, sem deixar ferver� Retire do 
lume e reserve� 

Coloque as gemas e o açúcar na taça de mistura� Monte a taça 
e a pinha na Batedeira� Coloque a Batedeira na Velocidade 
2 e processe durante cerca de 30 segundos ou até a mistura 
estar consistente e ligeiramente espessa� Continuando na 
Velocidade 2, adicione muito lentamente a mistura de leite 
gordo e natas magras (em partes iguais) e processe até estar 
combinado� Coloque novamente a mistura na caçarola e deixe 
cozinhar em lume médio, mexendo constantemente, até se 
formarem pequenas bolhas nas extremidades e a mistura 
fumegar� Não deixe ferver� Transfira a mistura para uma taça 
grande e adicione as natas para bater, a baunilha e o sal, 
mexendo bem� Cubra e deixe refrigerar durante um mínimo 
de 8 horas� 

Monte a taça de congelação, a espátula de mistura e a unidade 
de transmissão conforme indicado nas instruções de montagem� 
Coloque a Batedeira na Velocidade 1� Verta a mistura na taça de 
congelação utilizando um recipiente com bico de doseamento� 
Mantenha a Batedeira na Velocidade 1 durante 15 a 20 minutos 
ou até obter a consistência desejada� Transfira imediatamente 
o gelado para as taças de sobremesa ou congele num 
recipiente hermético�

Quantidade: 16 doses (120 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 260 calorias, 3 g de proteínas, 
16 g de hidratos de carbono, 20 g de gordura total, 
12 g de gorduras saturadas�

VARIAÇÕES
Gelado de morango
Numa taça de tamanho médio, combine 400 g de morangos 
frescos cortados em pedaços (ou outro fruto fresco) 
e 2 a 3 colheres de chá de açúcar, se pretendido� Deixe 
repousar enquanto estiver a preparar o gelado� Junte 
os frutos ao gelado durante os últimos 3 a 5 minutos do 
período de congelamento�

20 doses (120 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 210 calorias, 3 g de proteínas, 
14 g de hidratos de carbono, 16 g de gordura total, 
10 g de gorduras saturadas�

Gelado de bolacha
Adicione 150 g de bolachas de chocolate com recheio de 
creme picadas (ou outros tipos de bolachas ou frutos secos) 
durante os últimos 1 a 2 minutos do período de congelamento�

19 doses (120 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 230 calorias, 3 g de proteínas, 
16 g de hidratos de carbono, 18 g de gordura total, 
10 g de gorduras saturadas�
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GELADO CREMOSO DE LARANJA E LIMÃO

RECEITAS

475 mL de leite magro (2%)
4 tiras de casca de 

laranja (5 x 2 cm)
4 tiras de casca de 

limão (5 x 2 cm)
6 grãos de café
5 gemas de ovo
175 g de açúcar

Ferva o leite com as cascas de laranja, as cascas de limão 
e os grãos de café numa caçarola de tamanho médio�

Bata as gemas e o açúcar numa taça média com a ajuda de 
uma vara de arames� Junte gradualmente metade da mistura 
de leite às gemas, mexendo com uma vara de arames� Verta 
as gemas para a caçarola com o resto do leite� Leve a cozinhar 
em lume brando durante cerca de 8 minutos, mexendo 
constantemente, até a mistura espessar ligeiramente e deixar 
um carreiro na parte de trás da colher ao passar um dedo� 
Não deixe ferver� Coe para uma taça média� Refrigere até 
a mistura ficar bastante fria�

Monte a taça de congelação, a espátula de mistura e a unidade 
de transmissão conforme indicado nas instruções de montagem� 
Coloque a Batedeira na Velocidade 1� Verta a mistura na taça de 
congelação utilizando um recipiente com bico de doseamento� 
Mantenha a Batedeira na Velocidade 1 durante 15 a 20 minutos 
ou até obter a consistência desejada� Verta o gelado para um 
recipiente hermético e congele durante várias horas, permitindo 
que os sabores apurem� Este gelado pode ser preparado com 
4 dias de avanço� Se tiver o gelado tiver solidificado totalmente 
no congelador, coloque-o no frigorífico cerca de 20 minutos 
antes de servir�

Quantidade: 8 doses (120 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 135 calorias, 4 g de proteínas, 
21 g de hidratos de carbono, 4 g de gordura total, 
2 g de gorduras saturadas�
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RECEITAS
SORVETE DE FRAMBOESA

750 g de framboesas
60 + 30 mL de água
300 mL de xarope simples 

(consultar receita, 
abaixo)

Combine as framboesas e a água na taça do Processador de 
alimentos, equipado com a lâmina multifunções� Processe 
a mistura até obter uma consistência suave e coe-a utilizando 
um coador de grelha fina, premindo os ingredientes sólidos 
de forma a extrair o máximo de líquido possível sem forçar 
a passagem das partículas através do coador� Descarte as 
partículas sólidas� Verta o líquido para um recipiente hermético 
e deixe refrigerar durante um mínimo de 8 horas�

Monte a taça de congelação, a espátula de mistura e a unidade 
de transmissão conforme indicado nas instruções de montagem� 
Coloque a Batedeira na Velocidade 1� Misture o sumo de 
framboesa frio com o xarope simples frio� Verta a mistura na 
taça de congelação utilizando um recipiente com bico de 
doseamento� Mantenha a Batedeira na Velocidade 1 durante 
7 a 12 minutos ou até obter a consistência desejada� Transfira 
imediatamente o sorvete para um recipiente hermético 
e congele durante um mínimo de 2 horas antes de servir�

Quantidade: 8 doses (235 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 234 calorias, 1 g de proteínas, 
59 g de hidratos de carbono, 1 g de gordura total�

Xarope simples
400 g de açúcar
475 mL de água

Misture a água e o açúcar numa caçarola� Deixe ferver 
em lume médio-forte; mexa até o açúcar ficar totalmente 
dissolvido, durante cerca de 10 minutos� Coloque o tacho 
em banho de gelo, misturando bem o conteúdo até ter 
arrefecido completamente� Coloque no frigorífico até 
estar pronto a utilizar�

OUTROS SORVETES

SABOR FRUTA MAIS ÁGUA MAIS XAROPE 
SIMPLES

Limão 475 mL de sumo 
de limão Nenhuma 300 mL

Manga 350 g, cortadas 
em pedaços 60 a 120 mL 300 mL

Quivi 350 g, cortadas 
em pedaços 120 + 15 mL de sumo de lima 300 mL

Ananás 400 g, cortadas 
em pedaços 60 + 15 mL de sumo de lima 300 mL

Mirtilos 500 g 60 + 15 mL de sumo de lima 300 mL

SUGESTÃO: Para preparar estes sorvetes, substitua as seguintes quantidades de ingredientes 
pelos ingredientes acima indicados: 
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RECEITAS
SORVETE DE MANGA E HORTELÃ

200 g de açúcar
700 mL de leite gordo
60 mL de xarope de milho
3 mangas maduras 

descascadas, 
descaroçadas 
e cortadas 
em pedaços

30 mL de sumo natural 
de lima ou limão

2 colheres de chá de 
hortelã fresca 
finamente picada, 
se pretendido

Numa caçarola de tamanho médio, combine o açúcar, o leite 
e o xarope de milho� Aqueça em lume médio sem deixar 
ferver, mexendo frequentemente� Retire do lume e reserve�

Coloque as mangas e o sumo de lima na taça de trabalho do 
Processador de alimentos; utilize a lâmina multifunções para 
processar os ingredientes até obter uma consistência suave� 
Junte a mistura de manga e a hortelã à mistura de leite� 
Cubra e deixe refrigerar durante um mínimo de 8 horas�

Monte a taça de congelação, a espátula de mistura e a unidade 
de transmissão conforme indicado nas instruções de montagem� 
Coloque a Batedeira na Velocidade 1� Verta a mistura na taça de 
congelação utilizando um recipiente com bico de doseamento� 
Mantenha a Batedeira na Velocidade 1 durante 7 a 12 minutos 
ou até obter a consistência desejada� Transfira imediatamente 
o sorvete para as taças de sobremesa ou congele num 
recipiente hermético�

Quantidade: 14 doses (120 mL por dose)�

Por dose: Cerca de 130 calorias, 2 g de proteínas, 
29 g de hidratos de carbono, 2 g de gordura total, 
1 g de gorduras saturadas�
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DA SORVETEIRA KITCHENAID

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

Europa, Médio 
Oriente e África:
5KICA0WH
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 Sorveteira 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.

CENTROS DE ASSISTÊNCIA

©2017 Todos os direitos reservados� KITCHENAID e o desenho da batedeira de bancada são 
marcas registadas nos Estados Unidos e fora deles�

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

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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