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segurança da torradeIra

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.
2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas.
3. Para se proteger do risco de choque eléctrico, não coloque 
a torradeira nem o respectivo cabo de alimentação e ficha 
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 efectuadas por 
crianças sem supervisão.

5. Desligue a torradeira da tomada quando esta não estiver 
a ser utilizada e durante as operações de limpeza. Deixe 
o aparelho arrefecer antes de colocar ou remover peças.

6. 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.
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segurança da torradeIra

7. A utilização de acessórios não recomendados pelo 
fabricante do aparelho pode causar ferimentos.

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

ou da bancada, nem encostado a superfícies quentes.
10. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão 

elétrico ou a gás ou de um forno ligado.
11. Para desligar o aparelho, coloque quaisquer controlos 

na posição "OFF" antes de desligar a ficha da tomada. 
12. Não utilize este aparelho para outra finalidade que não 

aquela para a qual foi concebido.
13. Não podem ser inseridos na torradeira alimentos de grandes 

dimensões, embalagens de folha de alumínio ou utensílios, 
devido ao risco de incêndio ou choque eléctrico.

14. Existe um risco de incêndio no caso de a torradeira estar 
coberta ou em contacto com materiais inflamáveis, tais como 
cortinas, tecidos e paredes, durante o seu funcionamento.

15. Não tente remover os alimentos se a torradeira estiver 
ligada à corrente. 

16. Este aparelho não se destina a ser utilizado em conjunto com 
um temporizador externo ou sistema de controlo remoto. 

17. este produto foi concebido apenas para uso doméstico.
guarde estas Instruções

requisitos eléctricos

Tensão: 220-240 Volts

Frequência: 50/60 Hertz

Potência:  1100 Watts para o modelo 
para 2 fatias 5KMT221

  1800 Watts para o modelo 
para 4 fatias 5KMT421

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.

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
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segurança da torradeIra

Peças da torradeira

botão de Controlo  
de Tom (7 definições)

aberturas extra largas com 
grelhas de centragem automática

botão de torrar/Cancelar

tabuleiro 
para migalhas 

amovível  
(não visível) Compartimento para 

o cabo de alimentação 
localizado na parte inferior 

da base (não visível)

Funções de 
tostagem 
especiais

eliminação de equipamentos eléctricos

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. 

modelo para 2 fatias

1 
    

2     3     4     5     6     7

Peças e CaraCterÍstICas
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Peças e CaraCterÍstICas

Este aparelho apresenta as mesmas características que o modelo de 2 fatias, com dois 
painéis de controlo independentes que lhe permitem selecionar definições diferentes 
para cada par de aberturas.

modelo para 4 fatias

1 
    

2     3     4     5     6     7

1 
    

2     3     4     5     6     7

Peças da torradeira

Características do painel de controlo

botão de controlo de tom
Apresenta um botão rotativo para um 
controlo preciso (7 definições). Rode 
o botão para a direita para obter uma 
tostagem mais escura, ou para a esquerda 
se pretender uma tostagem mais leve.
Função de manter Quente (  )
Selecione esta função se pretender voltar 
a aquecer fatias de pão que tenham acabado 
de ser torradas (até 3 minutos). O sinal 
audível de fim de ciclo irá soar e a torradeira 
irá desligar-se e elevar as fatias.
Função para bagels (  )
Esta função permite-lhe tostar bagels, biscoitos 
ingleses, muffins ou quaisquer outros pães 
de formato redondo que deseje tostar de 

um só lado. Os elementos de aquecimento 
irão ajustar-se para tostar perfeitamente 
o interior de um bagel cortado (ou outro 
pão de formato redondo), enquanto aquece 
suavemente a superfície exterior.
Função Congelado (  )
Descongela e torra pão congelado.
Função de reaquecimento (  )
Esta função permite reaquecer fatias de pão 
de forma rápida, em menos de um minuto.
botão de torrar/Cancelar (  )
Desce as fatias e inicia o ciclo de tostagem/
cancela o ciclo e eleva as fatias. Quando os 
aquecedores estiverem ativamente a tostar, 
irá iluminar-se um aro de luz à volta do botão.

1 
    

 2     
 3      4      5      6      7

Peças e CaraCterÍstICas

acessórios opcionais
Podem ser adquiridos separadamente uma Grelha Torradeira (modelo 5KTBW21) e um 
Suporte para Sanduíches (modelo 5KTSR1) como acessórios opcionais para utilização com 
as torradeiras para 2 e 4 fatias.
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antes da primeira utilização
Antes de utilizar a torradeira, verifique as 
aberturas extra largas e remova quaisquer 
materiais de embalagem que possam ter 
caído dentro destas durante os processos 
de envio ou manuseamento. Não utilize 
objectos metálicos para procurar dentro 
da torradeira.
Poderá ser verificado um pouco de fumo 
na primeira utilização da torradeira. 
Esta situação é normal. O fumo 
é inofensivo e dissipar-se-á rapidamente.

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

Características da torradeira
aberturas extra largas
Suporta facilmente fatias grossas de pão, 
bagels ou outros pães de formato redondo.
grelhas de centragem automática
Centra perfeitamente pães de diversas 
grossuras para obter uma tostagem uniforme.
Tabuleiro(s) para migalhas amovível(eis)
Este durável tabuleiro em aço (dois tabuleiros 
lado a lado nos modelos para 4 fatias) pode 
ser lavado no tabuleiro superior da máquina 
de lavar loiça.

Compartimento para o cabo de 
alimentação localizado na parte 
inferior da base
Este compartimento permite armazenar 
o excesso de cabo de alimentação, 
mantendo-o convenientemente escondido.
exterior apelativo
As superfícies deste aparelho são fabricadas 
em aço inoxidável e aço pintado, concebidas 
para fornecer durabilidade e estilo.
Interior em aço
Cavidade de tostagem profunda e durável 
para garantir uma tostagem uniforme.

FunCIonamento da torradeIra

utilizar a torradeira

1 Ligue o cabo eléctrico a uma tomada 
com ligação à terra.

Se necessário, encurte o cabo de alimentação, 
enrolando-o por baixo da base. Os pés da 
torradeira têm uma altura suficiente para 
permitir que o cabo de alimentação saia 
por qualquer um dos lados do aparelho.
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FunCIonamento da torradeIra

utilizar a torradeira

1 
    2

     3     4     5     6     7

2  Insira o pão ou outro alimento a tostar 
na(s) abertura(s).

nota: Para uma tostagem uniforme nos 
modelos de 2 fatias, torre apenas um tipo 
e grossura de pão de cada vez. Se pretender 
torrar dois tipos diferente de pão num 
modelo para 4 fatias com controlos 
duplos independentes, certifique-se 
de que torra apenas um tipo de pão 
em cada par de aberturas.

nota: Poderá necessitar de ajustar a definição de tom considerando os diferentes teores 
de humidade de diferentes tipos de pão. Por exemplo, um tipo de pão seco irá torrar mais 
rapidamente do que um pão húmido, requerendo uma definição mais leve.

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 (Opcional) Pressione o botão da função 
especial de tostagem desejada. Para mais 
informações, consulte a secção “Utilizar 
as funções de tostagem especiais”. 
 

1 
    2

     3     4     5     6     7

5 Prima o botão torrar/cancelar (  ) 
para iniciar a tostagem. As grelhas de 
centragem ajustar-se-ão automaticamente 
de forma a manter os alimentos na 
posição vertical. Quando a tostagem 
estiver completa irá soar o sinal audível de 
fim de ciclo e a Torradeira irá desligar-se 
e elevar as fatias.

1 
    2

     3     4     5     6     7

6 Para cancelar a tostagem a qualquer 
momento, prima novamente o botão 
torrar/cancelar (  ). A Torradeira 
irá desligar-se e elevar a torrada. 
 
 
 

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Rode o botão de Controlo de Tom 
para selecionar o nível de tostagem 
pretendido. Rode o botão para a direita 
para obter uma tostagem mais escura, 
ou para a esquerda se pretender uma 
tostagem mais leve. 
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FunCIonamento da torradeIra

utilizar as funções de tostagem especiais

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Certifique-se de que a abertura contém 
apenas alimentos acabados de tostar ou 
volte a colocá-los na Torradeira.

Pode selecionar qualquer uma das funções de tostagem especiais antes ou imediatamente 
após premir o botão torrar/cancelar para iniciar a tostagem. Quando um ciclo de tostagem 
estiver concluído, quaisquer funções previamente selecionadas serão repostas.
Função de manter Quente (  ) 

1 
    2

     3     4     5     6     7

2 Prima o botão manter quente (  ).  
 

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Prima o botão torrar/cancelar (  ) 
para iniciar o ciclo de aquecimento.  
 
 

nota: Não é necessário ajustar o tom de tostagem – a função de Manter Quente anula 
qualquer nível de tom que tenha selecionado previamente.

1 
    2

     3     4     5     6     7

4   Para cancelar o aquecimento a qualquer 
momento, prima novamente o botão 
torrar/cancelar (  ). A Torradeira 
irá desligar-se após 3 minutos e elevar 
a torrada.

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Insira as metades de bagel (ou qualquer 
outro pão de formato redondo) com 
o lado plano virado para o interior do 
aparelho, como indicado.

Função para bagels (  )

1 
    2

     3     4     5     6     7

2 Defina o Controlo de Tom para o nível 
desejado de tostagem.  
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 utilizar as funções de tostagem especiais
1 

    2
     3     4     5     6     7

5 Para cancelar a tostagem a qualquer 
momento, prima novamente o botão 
torrar/cancelar (  ). A Torradeira 
irá desligar-se e elevar o bagel.

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Prima o botão Bagel (  ). 

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Prima o botão torrar/cancelar (  ) 
para iniciar a tostagem. 

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

1  Insira o item congelado na abertura. 
Utilize a função Congelado apenas 
para alimentos congelados.

2 Defina o Controlo de Tom para 
o nível desejado de tostagem.  

Função Congelado (  )
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1 

    2
     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

5 Para cancelar a tostagem a qualquer 
momento, prima novamente o botão 
torrar/cancelar (  ). A Torradeira 
irá desligar-se e elevar o item torrado.

3 Prima o botão Congelado (  ).

 utilizar as funções de tostagem especiais

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Prima o botão torrar/cancelar (  ) 
para iniciar a tostagem.

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Insira os alimentos na abertura da 
Torradeira. Não coloque alimentos com 
manteiga ou qualquer outra cobertura 
na Torradeira. Utilize a função 
de Reaquecimento apenas para 
alimentos secos.

2 Prima o botão Reaquecimento (  ).  
 
 
 
 

Função de reaquecimento (  )
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FunCIonamento da torradeIra

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Para cancelar o reaquecimento a qualquer 
momento, prima novamente o botão 
torrar/cancelar (  ). A Torradeira irá 
desligar-se e elevar a torrada.

nota: Não é necessário ajustar o tom de tostagem – a função de Reaquecimento anula 
qualquer nível de tom que tenha selecionado previamente.

 utilizar as funções de tostagem especiais
1 

    2
     3     4     5     6     7

3  Prima o botão torrar/cancelar (  ) 
para iniciar o reaquecimento. 
 

manutençÃo e LImPeZa

1 Desligue a torradeira da corrente 
e deixe-a arrefecer antes de proceder 
à limpeza. 
 
 
 

2 Prima e solte o centro do tabuleiro para 
migalhas e deslize-o para fora. Despeje 
as migalhas. Recomendamos que 
o tabuleiro para migalhas seja despejado 
após cada utilização. O tabuleiro para 
migalhas pode ser lavado no tabuleiro 
superior da máquina de lavar loiça.

ImPortante: O tabuleiro ficará quente imediatamente após um ciclo de tostagem.
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resoLuçÃo de ProbLemas

1 
    

2     3     4     5     6     7

3 Limpe a torradeira com um pano suave 
de algodão, levemente humedecido. 
Não utilize toalhas de papel, produtos 
de limpeza abrasivos ou produtos 
de limpeza líquidos. Não mergulhe 
a torradeira em água.

4  Volte a inserir o tabuleiro para migalhas 
na Torradeira. Pressione firmemente 
até encaixar na posição com um 
"clique". Não utilize a Torradeira se 
o tabuleiro para migalhas não estiver 
colocado na posição correta.

nota: Em caso de salpicos de gordura na torradeira, limpe-os imediatamente com um 
pano de algodão humedecido.
nota: A KitchenAid não recomenda a utilização de uma cobertura para torradeiras.

•  se a torradeira não funcionar, 
verifique o seguinte:

1.  Certifique-se de que a Torradeira está 
ligada a uma tomada elétrica adequada. 
Se estiver, desligue-a da tomada.

2.  Ligue a Torradeira à corrente.
3.  Se a torradeira continuar a não funcionar, 

verifique o disjuntor.
•  se o problema não ficar resolvido: 

Consulte a secção "Garantia e assistência".

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

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 os modelos 5KMT221 
e 5KMT421:  
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 torradeira é 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 
eléctrico local.

a KItCHenaId nÃo assume QuaLQuer resPonsabILIdade 
Por danos IndIreCtos.

garantia da torradeira 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


