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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Esparguete

Corpo do 
acessório

Pua

Ferramenta para 
empurrar massa/
ferramenta 
multifunções

Utensílio de limpeza

DISCOS PARA MASSA

Bucatini

Rigatoni

Fusilli

Macarrão Grosso

Macarrão Fino

Cortador de massa

Anel para massa
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SEGURANÇA DO PASTA PRESS

A sua segurança e a dos outros é muito importante.
Este manual e o eletrodoméstico 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 coloque 

a Batedeira em água ou qualquer outro líquido.
3. 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.

4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir 
dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como 
com falta de experiência e conhecimentos, se forem 
supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre 
a utilização segura do aparelho e compreendam os 
perigos envolvidos. Não deixe as crianças brincarem 
com o aparelho. As crianças não devem limpar ou 
efetuar qualquer tarefa de manutenção sem supervisão.

Ferramenta para 
empurrar massa/
ferramenta 
multifunções
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SEGURANÇA DO PASTA PRESS
5. 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 segura do aparelho e compreendam os 
perigos envolvidos.

6. O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças. 
O aparelho e o cabo devem estar fora do alcance das 
crianças.

7. Evite tocar nas peças em movimento. Mantenha os 
dedos afastados das aberturas de entrada e descarga.

8. Nunca introduza o preparado manualmente na 
Batedeira. Utilize sempre a ferramenta multifunções 
para empurrar os alimentos.

9. 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.

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

11. Não utilize a Batedeira no exterior.
12. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa 

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

quentes, incluindo o fogão.
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SEGURANÇA DO PASTA PRESS

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�

14. Consulte também as Instruções de Segurança 
Importantes incluídas no manual de Instruções 
da Batedeira.

15. 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.
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UTILIZAR O PASTA PRESS
ESCOLHER O DISCO PARA MASSA IDEAL

DISCO PARA 
MASSA

VELOCIDADE 
RECOMENDADA 
DA BATEDEIRA

COMPRIMENTO DE 
CORTE RECOMENDADO

ESPARGUETE 10 Aproximadamente 24 cm

BUCATINI 10 Aproximadamente 24 cm

RIGATONI 6 Aproximadamente 4 cm

FUSILLI 3 Aproximadamente 4 cm

MACARRÃO 
GROSSO

6 Até 5 cm

MACARRÃO 
FINO

6 Até 4 cm
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3
Enrosque o anel para massa na base 
do corpo do acessório até que fique 
corretamente encaixado�

1

Rode o cortador de massa na 
direção oposta da base do corpo 
do acessório para que a pua possa 
ser inserida� Insira a pua na base do 
corpo do acessório com a cruzeta 
virada para baixo� A pua deve 
ficar totalmente inserida no corpo 
do acessório�

2

Coloque o disco para massa 
desejado na base do corpo do 
acessório de forma que a patilha 
existente no disco para massa fique 
inserido na base da pua�

UTILIZAR O PASTA PRESS
MONTAR O PASTA PRESS

INSTALAR O PASTA PRESS

1 Desligue a Batedeira e desligue 
o cabo de alimentação da tomada�
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UTILIZAR O PASTA PRESS

3

Introduza o corpo do eixo do 
acessório no encaixe para acessórios, 
certificando-se de que o eixo de 
transmissão encaixa no orifício 
quadrado� Se necessário, rode 
o Pasta Press para a frente e para 
trás� Quando o acessório estiver 
na posição correta, o pino existente 
no acessório irá encaixar no entalhe 
existente no bordo do encaixe�

4
Aperte o botão de fixação do encaixe 
para acessórios até que o Pasta Press 
fique totalmente fixo na Batedeira�

2

Para Batedeiras com uma tampa do encaixe para acessórios articulada: 
Levante a tampa para a abrir�

 Para Batedeiras com uma tampa do encaixe para acessórios amovível: 
Rode o botão de fixação para a esquerda para remover a tampa do encaixe 
para acessórios�
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1
Faça o preparado para massa 
(consulte a secção "Receitas")� 
Forme pequenas bolas de massa 
do tamanho de uma noz�

 0 Stir 2 4 8 10

2
Defina a velocidade da Batedeira 
utilizando a tabela "Escolher o disco 
para massa ideal"�

UTILIZAR O PASTA PRESS
PREPARAR MASSA

AVISO

Lâmina rotativa
Utilize sempre o pressionador 
de alimentos.
Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.
Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

IMPORTANTE: Quando utilizar o Pasta Press, certifique-se de que não utiliza gravatas 
ou lenços compridos e de que prende o cabelo�

NOTA: O Pasta Press foi concebido para 
ser utilizado apenas com preparado 
para massa� Para evitar danificar o Pasta 
Press, utilize-o apenas com preparado 
para massa�
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UTILIZAR O PASTA PRESS

3

Coloque lentamente pequenas bolas 
de massa do tamanho de uma noz 
no alimentador; o preparado deve 
deslizar facilmente através da pua� 
Aguarde até que a pua esteja 
visível para adicionar o pedaço 
de massa seguinte�

4
Só deverá utilizar a ferramenta 
multifunções para empurrar a massa 
se esta ficar presa no alimentador 
e deixar de deslizar por si só�

5

Utilize o cortador de massa para 
cortar a massa ao comprimento 
desejado à medida que sai do 
acessório� Para obter informações 
sobre os comprimentos 
recomendados, consulte a tabela 
"Escolher o disco para massa ideal"�
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UTILIZAR O PASTA PRESS

DESMONTAR O PASTA PRESS

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

6

Separe a massa após o corte� 
A massa pode ser cozinhada 
imediatamente� Se pretender secar 
a massa, coloque a massa longa num 
KitchenAid Drying Rack (5KPDR) ou 
seque-a numa camada individual 
sobre uma toalha colocada numa 
superfície plana�

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.
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UTILIZAR O PASTA PRESS

OPCIONAL: Se desejar, monte o disco 
para massa seguinte utilizando as 
instruções apresentadas na secção 
"Montar o Pasta Press"�

NOTA: Permita que a Batedeira descanse 
durante pelo menos 1 hora após extrair 
2 receitas de preparado para massa 
consecutivamente�

IMPORTANTE: Após remover a pua 
do corpo do acessório, certifique-se de 
que limpa quaisquer resíduos de massa 
seca da pua� Para obter informações 
detalhadas, consulte a secção 
"Manutenção e Limpeza"�

3

Desaperte o anel para massa para 
o remover� Se o anel para massa 
estiver demasiado apertado para 
o remover manualmente, faça 
deslizar a extremidade de chave 
da ferramenta multifunções nas 
ranhuras e rode como ilustrado� 
Após remover o anel para massa, 
retire o disco para massa�

4
Utilize o gancho da ferramenta 
multifunções para retirar a pua 
do corpo do Pasta Press�
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1 Desligue a Batedeira e desligue 
o cabo de alimentação da tomada� 2

Desmonte completamente 
o Pasta Press� Utilize as instruções 
apresentadas na secção 
"Desmontar o Pasta Press"�

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR O PASTA PRESS E OS RESPETIVOS ACESSÓRIOS

Estes acessórios foram concebidos para serem utilizados apenas com preparado para 
massa� Para evitar danificar o Pasta Press, utilize-o apenas com preparado para massa�

IMPORTANTE: Não utilize objetos metálicos para limpar o Pasta Press� Não lave o corpo 
do acessório, o cortador de massa ou os discos para massa na máquina de lavar loiça nem 
os mergulhe em água ou quaisquer outros líquidos� O corpo do acessório, o cortador de 
massa e os discos para massa devem ser lavados manualmente�

3

Utilize o utensílio de limpeza para 
remover quaisquer resíduos de 
massa seca� Se necessário, utilize 
um palito para remover quaisquer 
resíduos de massa existentes� 

4

O corpo do Pasta Press, o cortador 
de massa e os discos para 
massa devem ser limpos apenas 
manualmente� Lave com um 
pano macio humedecido� Seque 
cuidadosamente com um pano 
macio� Não mergulhe em água 
ou quaisquer outros líquidos� Não 
lavar na máquina de lavar loiça� 
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

5

Lave o anel para massa, a pua 
e a ferramenta multifunções 
manualmente com um pano macio 
e água tépida com detergente 
líquido ou no tabuleiro superior 
da máquina de lavar loiça�

RECEITAS
COZINHAR MASSA

Adicione 2 colheres de chá de sal e 15 ml 
(1 colher de sopa) de óleo (facultativo) 
a 5,7 L de água a ferver� Adicione 
gradualmente a massa e deixe-a ferver 
até que a massa esteja "al dente", 
ou seja, no ponto� A massa flutua durante 
a cozedura, pelo que deverá mexê-la 
ocasionalmente para que cozinhe 
uniformemente� Utilize um coador 
para coar a massa�

Massa seca – 7 minutos

Massa fresca – 2 a 5 minutos, consoante 
a espessura da massa

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.
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RECEITAS
MASSA DE OVO BÁSICA

4 ovos grandes

415 g de farinha peneirada

15 ml (1 colher de sopa) de água

1 colher de chá de sal

Abra os ovos e coloque-os num copo 
medidor de vidro� Certifique-se de que os 
ovos medem 200 ml� Se medirem menos de 
200 ml, adicione água, 2 ml (1 colher de chá) 
de cada vez, até atingir a medida necessária�

Coloque a farinha e o sal na taça da 
Batedeira� Monte a taça e o misturador� 
Coloque a Batedeira na velocidade 2 
e junte gradualmente os ovos e 15 ml 
(1 colher de sopa) de água� Misture durante 
30 segundos� Pare a Batedeira e substitua 
o misturador pelo amassador� Coloque 
a Batedeira na Velocidade 2 e amasse 
durante 2 minutos�

Deixe repousar durante 20 minutos� 

Remova o preparado da taça e coloque-o 
numa superfície limpa�

A textura do preparado para massa pode 
parecer um pouco quebradiça� Amasse 
o preparado manualmente durante 
30 segundos a 1 minuto ou até a massa 
se tornar macia e elástica e se manter 
firme numa bola�

Forme pequenas bolas de massa do 
tamanho de uma noz e extraia a massa 
no formato desejado� Separe e seque 
a massa conforme desejado, seguindo as 
instruções de confeção acima indicadas�

Quantidade: Cerca de 580 g de preparado�
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a Batedeira não estiver em boas 
condições ou não funcionar durante 
a utilização do acessório Pasta Press, 
verifique o seguinte:

1. Utilizou a velocidade correta para 
o disco para massa como sugerido 
na tabela "Escolher o disco para 
massa ideal"?

2. Montou e instalou o acessório Pasta 
Press corretamente como apresentado 
na secção "Utilizar o Pasta Press"?

3. Seguiu as instruções de utilização 
descritas na secção "Utilizar 
o Pasta Press"?

4. Preparou a massa de acordo com 
a receita?

5. A Batedeira está ligada à tomada? 

6. O fusível do circuito elétrico de 
alimentação da Batedeira está em 
bom estado? Se tiver uma caixa de 
disjuntores, verifique se o circuito 
está fechado�

7. Desligue a Batedeira durante 
10-15 segundos e volte a ligá-la� 
Se a Batedeira ainda não funcionar, 
deixe-a arrefecer durante 30 minutos 
antes de a voltar a ligar�

Caso o problema não seja provocado 
por um dos pontos anteriores, consulte 
“Garantia e assistência”�

Não entregue o acessório Pasta Press 
ou a Batedeira ao revendedor, este não 
fornece assistência�

Perigo de choque elétrico

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 elétrico.

AVISO
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DO PASTA PRESS KITCHENAID

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

© 2016� Todos os direitos reservados�  
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio�

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

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KSMPEXTA
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 Pasta 
Press 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

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
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
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
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