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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Tampo medidor
de ingredientes

Calcador de
extremidade flexível

Tampa

Copo misturador

Lâmina

Cabo de
alimentação
(não ilustrado)
Interruptor de
alimentação
(não ilustrado)

Pega
ergonómica
do copo

Suporte amovível
para o copo

Botão de controlo
Base

Interruptor Pulse
Interruptor Start/Stop
Indicador luminoso de estado
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SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR
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 significam:

PERIGO

Corre risco de morte ou ferimentos graves
se não seguir imediatamente as instruções.

AVISO

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.

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 Liquidificador em água ou qualquer outro líquido.
3. 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. A limpeza e a manutenção não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
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SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR
4. As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
5. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças
de idade inferior a 8 anos. Mantenha o aparelho
e o respetivo cabo fora do alcance das crianças.
6. Não deixe o Liquidificador em funcionamento
sem supervisão.
7. Evite tocar nas peças em movimento. Para evitar o risco
de ferimentos e/ou evitar danificar o aparelho, mantenha
as mãos, o cabelo, a roupa, as espátulas e outros
utensílios afastados da lâmina durante o funcionamento
do Liquidificador.
8. 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.
9. 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. Se o cabo de
alimentação estiver danificado, deverá ser substituído
por um cabo ou conjunto de cabo especial disponível
através do fabricante ou agente.
10. Não deixe o cabo elétrico pendurado na beira da
mesa ou da bancada.
11. As lâminas são muito afiadas. O manuseamento de
lâminas afiadas, esvaziamento do copo e a limpeza
do aparelho requerem precaução.
12. Mantenha as mãos e os utensílios afastados do copo
durante o funcionamento do Liquidificador para evitar
o risco de ferimentos graves e evitar danificar o aparelho.
Poderá utilizar uma espátula para raspar, mas apenas
quando o Liquidificador estiver desligado.
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13. A luz intermitente indica que o aparelho está pronto
para funcionar. Evite qualquer contacto com lâminas
ou peças móveis.
14. Não utilize o Liquidificador ao ar livre.
15. Tome cuidado ao deitar líquido quente no Liquidificador;
este poderá ser projetado devido à formação súbita
de vapor.
16. Utilize sempre o Liquidificador com a tampa colocada.
17. A utilização de acessórios não recomendados ou
vendidos pela KitchenAid pode provocar incêndios,
choque elétrico ou ferimentos.
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.
19. Ao processar ingredientes ou líquidos quentes, o
tampo medidor de ingredientes deve permanecer
colocado sobre o orifício da tampa. Ao processar
ingredientes ou líquidos quentes, inicie sempre
o processamento na velocidade mais baixa,
aumentando-a gradualmente até atingir a
velocidade desejada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
ESTE PRODUTO FOI CONCEBIDO
APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

PORTUGUÊS

SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR
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SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR
REQUISITOS ELÉTRICOS

AVISO

Tensão: 220-240 V
Frequência: 50-60 Hz
Potência (nominal): 1800 Watts
NOTA: Se a ficha não encaixar na tomada,
contacte um eletricista qualificado.
Não efetue qualquer modificação à ficha.
Não utilize um adaptador.

Perigo de choque eléctrico
Ligue a uma tomada ligada à terra.
Não retire o pino de terra.

Não utilize uma extensão. Se o cabo
elétrico for demasiado curto, peça
a um eletricista qualificado ou a um
técnico para instalar uma tomada perto
do aparelho.

Não utilize um adaptador.
Não utilize uma extensão.
A não observação destas instruções
pode resultar em morte, incêndio ou
choque eléctrico.

POTÊNCIA DO MOTOR EM CAVALOS
A potência do motor em cavalos foi medida com um dinamómetro, uma máquina
frequentemente utilizada nos laboratórios para medir a potência mecânica dos motores.
A referência ao motor de 3,5 cv de potência máxima reflete a potência de saída do motor
e não a potência de saída do copo do Liquidificador. Tal como acontece com os todos
os liquidificadores, a potência de saída do copo não corresponde à potência em cavalos
do motor em si. Este motor fornece ao copo 2,61 cv de potência máxima, permitindo
ao Liquidificador proporcionar um funcionamento robusto para todas as suas receitas.
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SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR
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.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PORTUGUÊS

Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com as Diretivas
da CE: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU (Diretiva RoHS).
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UTILIZAR O LIQUIDIFICADOR
GUIA DE FUNÇÕES DO LIQUIDIFICADOR
O liquidificador apresenta as funções Velocidades variáveis e Pulse que permitem
personalizar a mistura para qualquer receita que faça.
Pode achar que nem todas as receitas são exatamente iguais e, por vezes, uma receita
pode criar uma mistura mais ao seu gosto numa velocidade que não seja obvia. Por
exemplo, quando fizer um batido, pode preferir uma textura mais fina criada por
uma velocidade mais elevada. Recomendamos que experimente encontrar a melhor
velocidade para as suas receitas preferidas.

DEFINIÇÃO

LIMPEZA

PULSE

DESCRIÇÃO

TEMPO DE
PROCESSAMENTO
(em min:seg)

Impulsos rápidos
e velocidades elevadas
permitem limpar o copo do
liquidificador de forma eficaz.
Basta enchê-lo 1/3 com água
e uma gota de detergente
líquido para a loiça.

0:33

VELOCIDADES
VARIÁVEIS

As velocidades manuais
proporcionam um controlo
ideal do Liquidificador.
Permitem um corte
e processamento precisos
para qualquer receita.

Água

Cobertura
moída
salgada

Permite um controlo preciso
da duração do ciclo e da
frequência de mistura. Perfeito
para receitas delicadas.
Alternativamente, utilize
a função Pulse durante
o funcionamento manual do
aparelho para criar um impulso
de potência momentâneo.

INGREDIENTES
SUGERIDOS

0:00

Cobertura
moída doce
Salada de
carne para
rechear
sanduíches
Frutos

0:00-6:00

Detergente
líquido para
a loiça

Frutos
picados
Vegetais
picados
Gelo picado

Vegetais

Sopas

Frutos secos

Molhos

Molhos

Massas

Sobremesas
geladas

Manteigas
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UTILIZAR O LIQUIDIFICADOR
PREPARAR O LIQUIDIFICADOR PARA UTILIZAÇÃO

AVISO

Perigo de choque eléctrico
Ligue a uma tomada ligada à terra.

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar o Liquidificador pela
primeira vez, limpe a base com um pano
humedecido em água tépida e, em seguida,
passe um pano humedecido em água limpa.
Seque com um pano macio. Lave o copo,
a tampa, o calcador de extremidade flexível
e o tampo medidor de ingredientes em
água tépida com detergente líquido para
a loiça (consulte a secção “Manutenção
e Limpeza”). Enxague e seque as peças.

Não retire o pino de terra.
Não utilize um adaptador.
Não utilize uma extensão.

1

Antes de utilizar o Liquidificador,
certifique-se de que a bancada se
encontra limpa e seca. Em seguida,
ligue o Liquidificador a uma tomada
com ligação à terra.

2

O interruptor de alimentação
principal encontra-se na parte
posterior da base do liquidificador.
Coloque o interruptor de alimentação
na posição I (On). O indicador
luminoso de estado localizado
acima do interruptor Start/Stop
começará a piscar, indicando que
o Liquidificador está em modo de
standby. O Liquidificador está agora
pronto para ser utilizado.

PORTUGUÊS

A não observação destas instruções
pode resultar em morte, incêndio ou
choque eléctrico.
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UTILIZAR O LIQUIDIFICADOR
MONTAR E UTILIZAR O LIQUIDIFICADOR

1

Coloque os ingredientes a processar
no copo misturador. Comece
por adicionar líquidos, seguidos
de alimentos moles, verduras
e, finalmente, gelo ou
ingredientes congelados.

2

Certifique-se de que a tampa
está corretamente encaixada
no copo misturador. Em seguida,
coloque o copo misturador na
base, certificando-se de que se
encontra corretamente alinhado
com o suporte para o copo.

4

Rode o botão de controlo para
a velocidade ou programa desejado.
Para mais informações, consulte
o “Guia de funções do Liquidificador”.

NOTA: Não ultrapasse a linha de
capacidade ”Máx”, especialmente
ao processar líquidos.

3

Vire o interruptor Start/Stop (
)
para cima ou para baixo para iniciar
o funcionamento do Liquidificador.
O indicador luminoso de estado
ficará sólido.

NOTA: Se tiver selecionado um ciclo
pré-programado, necessitará de virar
o interruptor Start/Stop (
) para
iniciar o funcionamento do aparelho.
O liquidificador irá parar automaticamente
quando o ciclo for concluído.
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UTILIZAR O LIQUIDIFICADOR

5

Utilize o acessório calcador de
extremidade flexível conforme
necessário para obter um
desempenho de processamento
ideal. Remova apenas o tampo
medidor de ingredientes, mantendo
a tampa no colocada copo. Misture
ou pressione os conteúdos em
direção à lâmina. Quando terminar,
volte a colocar o tampo medidor de
ingredientes no copo misturador.

6

Se pretender, utilize a função
Pulse para criar um impulso
momentâneo de velocidade
durante o processamento com as
definições de velocidade variável.
Prima o interruptor Pulse ( ) sem
soltar para cima para um impulso
mais rápido ou para baixo para
um impulso menos veloz.

PORTUGUÊS

NOTA: A função Pulse
também
pode ser utilizada como função
de processamento individual com
o Liquidificador em modo de standby.
A função Pulse não se encontra
disponível durante a utilização
dos programas predefinidos.

7

Após efetuar o processamento, vire
o interruptor Start/Stop (
) para
cima ou para baixo. Aguarde até que
o Liquidificador pare completamente
antes de remover a tampa e verter os
ingredientes processados.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR O LIQUIDIFICADOR E OS ACESSÓRIOS
Limpe o Liquidificador cuidadosamente após cada utilização.
NOTA: Para evitar danificar o Liquidificador, não deve mergulhar a base ou o cabo
de alimentação em água. Para evitar riscos no Liquidificador, não utilize produtos
de limpeza abrasivos ou esfregões.

1

Para limpar a base do liquidificador
e o cabo de alimentação: Antes
de proceder à limpeza, desligue
o Liquidificador da corrente. Limpe
a base e o cabo de alimentação
com um pano humedecido em água
tépida e seque com um pano macio.

2

Certifique-se de que limpa o copo
misturador, a tampa e a o tampo
medidor de ingredientes após
cada utilização. Remova quaisquer
resíduos existentes no copo
misturador. Encha 1/3 do copo
misturador com água tépida e uma
gota de detergente líquido. Coloque
a tampa no copo misturador,
certificando-se de que o copo
misturador se encontra corretamente
encaixado na base.
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

3

Rode o botão de controlo para
o programa de Limpeza. Vire
o interruptor Start/Stop (
)
para cima ou para baixo. Quando
o programa terminar, verta a água
com detergente e enxague o copo
misturador em água tépida. Se ainda
se encontrarem resíduos no copo,
limpe-o com um pano macio ou
com uma esponja.

4

O copo misturador, a tampa,
o calcador de extremidade flexível
e o tampo medidor de ingredientes
podem ser lavados na máquina de
lavar loiça. O calcador de extremidade
flexível, a tampa e o tampo medidor
de ingredientes devem ser colocados
no tabuleiro superior da máquina de
lavar loiça. Se o preferir, pode lavar
todas as peças manualmente com
um pano húmido e água tépida com
detergente líquido, enxaguando em
seguida com água tépida e secando
com um pano macio.

PORTUGUÊS

NOTA: A pega ergonómica pode ser
mantida no copo misturador durante
o ciclo de limpeza e durante a lavagem
na máquina de lavar loiça. Se necessário,
a pega pode ser removida e colocada
individualmente na máquina de lavar loiça.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO

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.

1. Quando o Liquidificador estiver
ligado à corrente e o interruptor de
alimentação estiver na posição I (On),
o Liquidificador irá entrar em modo de
standby (o indicador luminoso piscará
branco). No entanto, após 10 minutos
de inatividade, o Liquidificador
irá entrar em modo de suspensão
e o indicador luminoso apagar-se-á.
• Para ativar o Liquidificador, basta virar
o interruptor Start/Stop (
) para
cima ou para baixo. Tal irá colocar
o Liquidificador em modo de standby.
2. Se o indicador luminoso piscar laranja,
o Liquidificador encontra-se em modo
de erro. Tal pode ser causado pela
utilização de uma espátula no copo
misturador, encravando a lâmina, ou
por um cubo de gelo ou ingrediente
de consistência rija que encrave
a lâmina.
• Para corrigir o problema, desligue
o Liquidificador através do interruptor
de alimentação existente na parte
posterior do aparelho ou desligue
o Liquidificador da corrente. Remova
o copo misturador da base e retire os
itens que estão a encravar a lâmina.
Volte a colocar o copo misturador
na base e, em seguida, volte
a ligar o Liquidificador e retome
a sua utilização.

3. Se o Liquidificador parar durante
o funcionamento:
• Após 6 minutos de funcionamento,
o Liquidificador irá desligar-se
automaticamente e entrar em modo
de suspensão e a luz LED apagar-se-á.
Para voltar a ativar o Liquidificador,
utilize os interruptores ( [Start/Stop]
ou Pulse H/L). Se o Liquidificador parar
em menos de 6 minutos, é possível
que tenha ocorrido um erro interno.
Contacte um centro de assistência
autorizada para obter assistência.
4. Se os ingredientes não estiverem
a ser processados:
• Por vezes pode ser criada uma bolsa
de ar em redor da lâmina, fazendo
com que os ingredientes não toquem
na lâmina. Utilize o calcador de
extremidade flexível para empurrar
os ingredientes em direção à lâmina
durante o processamento ou para
mexer os ingredientes dentro do copo
misturador. Se este procedimento
não corrigir o problema, pare
o Liquidificador, remova o copo
misturador da base e utilize uma
espátula para mover os ingredientes
no copo misturador. Em certas
receitas, poderá experimentar
adicionar um pouco mais de líquido.
5. Se o copo misturador transbordar:
• Desligue o Liquidificador da
corrente. Remova o copo e o suporte
para o copo. Limpe o corpo do
liquidificador, o suporte para o copo
e o exterior do copo. Seque cada peça
cuidadosamente e, em seguida, volte
a encaixá-las no suporte para o copo.
• Se o Liquidificador tiver transbordado
sobre o botão de controlo, poderá
removê-lo puxando cuidadosamente.
Após limpar e secar o botão, volte
a encaixá-lo. Para evitar danificar
os indicadores existentes no botão,
não esfregue com força nem utilize
produtos de limpeza abrasivos.
Se o problema não ficar resolvido:
Consulte a secção “Garantia e assistência”.
Não entregue o Liquidificador ao
revendedor, este não fornece assistência.
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DO LIQUIDIFICADOR KITCHENAID
Duração
da Garantia:

A KitchenAid Pagará:

Europa, Médio
Oriente e África:
5KSB7068
Dez anos de
garantia total
a partir da data
de aquisição.

A KitchenAid Não Pagará:

As peças de substituição
A.	Reparações quando
e os custos de mão-deo Liquidificador foi
obra relacionados com
utilizado para operações
a reparação de defeitos
além das normais na
de materiais ou fabrico.
preparação de comida
A assistência tem de ser
em casa.
fornecida por um Centro
B.	Danos resultantes de
de Assistência Autorizada
acidentes, alterações,
da KitchenAid.
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
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
PORTUGUÊS

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
Para mais informações, visite o nosso Web site em:
www.KitchenAid.eu
Estas instruções também se encontram disponíveis no Web site:
www.kitchenaid.eu
© 2016. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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