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EXTRATOR DE SUCO
KI101AXONA

• Despesas com mão-de-obra, ma-
teriais, peças e adaptações neces-
sárias à preparação do local para
instalação do produto, ou seja:
rede elétrica, de gás ou hidráulica,
alvenaria, aterramento, esgoto, etc;

• Falhas no funcionamento do pro-
duto decorrentes da falta de for-
necimento ou problemas e/ou in-
suficiência no fornecimento de
energia elétrica, água ou gás na
residência, tais como: oscilações
de energia elétrica superiores ao
estabelecido no Manual do Con-
sumidor, pressão de água insu-
ficiente para o ideal funcionamen-
to do produto;

• Serviços e/ou despesas de manu-
tenção e/ou limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento normal
do produto decorrentes da falta
de limpeza e excesso de resídu-
os, ou ainda, decorrentes da exis-
tência de objetos em seu interi-
or, estranhos ao seu funciona-
mento e finalidade de utilização;

• Produtos ou peças que tenham
sido danificados em conseqüên-
cia de remoção, manuseio, que-
das ou atos e efeitos decorren-
tes da natureza, tais como relâm-
pago, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:
• Deslocamentos para atendimen-

tos de produtos instalados fora
da área de cobertura dos Servi-
ços Autorizados KitchenAid, o

qual poderá cobrar taxa de lo-
comoção do técnico, previamen-
te aprovada pelo consumidor;

• Peças sujeitas ao desgaste natu-
ral, descartáveis ou consumíveis,
peças móveis ou removíveis em
uso normal, tais como, lâmpadas,
filtros, botões de comando, pu-
xadores, bem como, a mão-de-
obra utilizada na aplicação das
peças e as conseqüências advin-
das dessas ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza
nenhuma pessoa ou entidade a
assumir em seu nome, qualquer ou-
tra responsabilidade relativa à ga-
rantia de seus produtos além das
aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. reserva-se o
direito de alterar características ge-
rais, técnicas e estéticas de seus
produtos, sem aviso prévio.
Este Termo de Garantia é válido para
produtos vendidos e instalados no
território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preser-
ve e mantenha este Manual com
o Termo de Garantia, e Nota Fis-
cal de Compra do produto sem-
pre à mão.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759

O seu produto KitchenAid é garan-
tido contra defeitos de fabricação,
pelo prazo de 12 meses, contado a
partir da data da emissão da Nota
Fiscal ou da entrega do produto,
ao primeiro adquirente, sendo:
• Os 03 (três) primeiros meses, -

garantia legal;
• Os 09 (nove) últimos meses, -

garantia especial,concedida pela
Whirlpool S.A.;

A garantia compreende a substi-
tuição de peças e mão-de-obra no
reparo de defeitos devidamente
constatados, pelo fabricante ou
pelo Serviço Autorizado KitchenAid,
como sendo de fabricação. Durante
o período de vigência da garantia, o
produto terá assistência técnica do
Serviço Autorizado KitchenAid. As
garantias legal e/ou especial ficam
automaticamente invalidadas se:

• O uso do produto não for exclu-
sivamente doméstico;

• Não forem observadas as orien-
tações e recomendações do Ma-
nual do Consumidor quanto a
utilização do produto;

TERMO DE GARANTIA

• Na instalação do produto não fo-
rem observadas as especifica-
ções e recomendações do Manual
do Consumidor quanto às con-
dições para instalação do produ-
to, tais como, nivelamento do
produto, adequação do local para
instalação, tensão elétrica com-
patível com o produto, etc;

• Na instalação, as condições elé-
tricas e/ou hidráulicas e/ou de gás
não forem compatíveis com a re-
comendada no Manual do Con-
sumidor do produto;

• Tenha ocorrido mau uso, uso ina-
dequado ou se o produto tiver
sofrido alterações ou modifica-
ções estéticas e/ou funcionais,
bem como, tiver sido realizado
conserto por pessoas ou entida-
des não credenciadas pela
Whirlpool S.A.;

• Houver sinais de violação do pro-
duto, remoção e/ou adulteração
do número de série ou da etique-
ta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial
não cobrem:
• Despesas decorrentes e con-

seqüentes de instalação de
peças e acessórios que não per-
tençam ao produto, mesmo
aqueles comercializados pela
Whirlpool S.A., salvo os especi-
ficados para cada modelo no
Manual do Consumidor;

ATENÇÃO: Para usufruir da garan-
tia, preserve e mantenha em sua
posse a Nota Fiscal de Compra do
produto e o Termo de Garantia.
Esses documentos precisam ser
apresentados ao profissional Auto-
rizado quando acionado o atendi-
mento.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas no
produto, entre em contato com a Central de
Relacionamento KitchenAid. Ao ligar, tenha
em mãos o número do modelo e o número de
série do seu produto. Ambos os números podem
ser encontrados na etiqueta, que está localizada
na parte de baixo do produto e ou na parte
traseira do manual de instruções.

Entre em contato com a Central de Relacio-
namento KitchenAid através dos números de
telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-1759

Demais Regiões: 0800-722-1759

www.kitchenaid.com.br

1. Embalagem

A KitchenAid procura, em seus novos
projetos, usar embalagens cujas partes
sejam de fácil separação, bem como de
materiais recicláveis. Portanto, as peças das
embalagens (calços de isopor, sacos plás-
ticos e caixa de papelão) devem ter o
seu descarte de maneira consciente,
sendo destinados, preferencialmente, a
recicladores.

QUESTÕES AMBIENTAIS

2. Produto

Este produto foi construído com materiais
que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Então, ao se desfazer deste produto, procure
companhias especializadas em desmontá-lo
corretamente.

3. Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua
vida útil, solicitamos que seja observada a
legislação local existente e vigente em sua
região, fazendo o descarte da forma mais
correta possível.PERIGO

ADVERTÊNCIA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua
vida, ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de
alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.
Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos
graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a
chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos
graves se as instruções não forem seguidas.

AVISOS DE SEGURANÇA EXTRATOR DE SUCO

Quando utilizar eletrodomésticos, precau-
ções básicas de segurança sempre devem
ser seguidas, incluindo as que seguem:

1. Leia todas as instruções.

2. Para evitar o risco de choque elétrico,
não coloque a sua batedeira dentro da
água ou de outros líquidos.

3. Tome muito cuidado quando usar qual-
quer eletrodoméstico próximo de crianças.

4. Retire da tomada quando não estiver em
uso, antes de colocar ou retirar peças e
antes de limpar.

5. Evite o contato com peças móveis.

6. Não opere qualquer eletrodoméstico
com o cabo de alimentação danificado,
após mau funcionamento ou após uma

queda ou se, de alguma forma, estiver
danificado. Leve o eletrodoméstico à As-
sistência Técnica Autorizada mais próxi-
ma para que seja examinado, consertado
ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

7. O uso de acessórios não recomendados
ou não vendidos pela KitchenAid pode
causar incêndio, choque elétrico ou
ferimentos.

8. Não use a batedeira em ambientes ex-
ternos.

9. Não deixe o cabo de alimentação pender
da borda da mesa ou do balcão.

10. Este  produto deve ser utilizado apenas
para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

COMO ENCAIXAR O EXTRATOR NA BATEDEIRA

COMO LIMPAR O EXTRATOR DE SUCO

Lave o extrator de suco em água morna e sabão
neutro. Caso deseje é possível lavar os compo-
nentes plásticos na lava louças. No entanto re-
comenda-se lavar o eixo de alumínio a mão,
apenas com água e sabão neutro.

Este acessório está aprovado para ser utiliza-
do em qualquer batedeira KitchenAid.

IMPORTANTE: Para a montagem do acessório
a sua batedeira é necessário retirar a o bate-
dor e a tigela.

COMO MONTAR SEU EXTRATOR DE SUCO

Antes de montar o extrator, de suco na bate-
deira, encaixe o eixo metálico no espremedor
de frutas. Em seguida, encaixe a extremidade
quadrada do eixo no orificio do extrator. Encai-
xe também a peneira no interior, próximo ao
bico do extrator de suco.

Antes de anexar o acessório, desligue o produ-
to e retire o plugue da tomada.

IMPORTANTE
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Afrouxe o pino para acessórios (A) girando-o
no sentido horário. Remova a proteção. Insira a
haste do suporte do espremedor (B) no encai-
xe para acessórios (C). Certifique-se de que o
encaixe esteja firme. Caso seja necessário, gire
o acessório para frente e para trás. Aperte o
pino para acessórios até que o acessório esteja
completamente seguro e fixo na batedeira.

COMO UTILIZAR SEU EXTRATOR DE SUCO

O extrator de suco foi projetado para que você
faça suco de limão, laranja e uva. Coloque o
copo ou jarra embaixo do extrator de suco de
modo que ele escorra dentro do recipiente. Li-
gue a sua batedeira e selecione a velocidade 6.
Corte a fruta escolhida ao meio e segure-a fir-
memente, levando a mesma em contato com o
espremedor em rotação. Mova a fruta em todas
as direções, fazendo pressão para obter mais
suco. Limpe o coador sempre que necessário.


