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AVISOS DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE
SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incên-
dio, choque elétrico ou ferimentos, quando
usar a sua batedeira, siga estas precauções
básicas:

• Ler todas as instruções.

• Para que não corra o risco de sofrer cho-
ques elétricos, não deixe o produto em
contato com água ou outro líquido.

• Fique atento sempre que este aparelho
ou outro instrumento for usado próximo
a crianças.

• Desligue o aparelho de tomada quando
não estiver sendo usado, antes de retirar
ou colocar acessórios, e antes de limpá-lo.

• Evite tocar nas peças móveis. Não toque
nas aberturas de saída.

• Não opere a batedeira com o plugue ou
fio danificados ou após falha no funciona-
mento ou queda, ou quando o aparelho

ADVERTÊNCIA

PERIGO

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.

tiver sofrido qualquer outro dano. Entre
em contato com a Central de Relaciona-
mento KitchenAid mais próximo para ser
examinada, consertada ou receber ajuste
elétrico ou mecânico.

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

• Não use a batedeira em ambiente externo.

• Não deixe o fio da tomada pendurado
na borda da mesa ou balcões.

• Nunca coloque alimentos com a mão.
Use sempre um introdutor de alimentos.

• As lâminas são afiadas. Manuseia-as com
cuidado.

• Não deixe o cordão de alimentação en-
trar em contato com superfícies quentes.

• Este produto é destinado apenas ao uso
doméstico.

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES
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CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DO PREPARADOR DE MASSAS

- Corpo
- Cortador
- Eixo misturador
- Anel
- Estojo

- Placa espaguete
- Placa bucatini
- Placa rigatoni
- Placa Fusilli
- Placa macarrão largo

- Placa macarrão fino
- Introdutor/extrator de massa
- Pincel

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

K
L
M

MONTAGEM DO PREPARADOR DE MASSAS

1. Coloque o corpo do preparador de macar-
rão sobre uma mesa, de cabeça para baixo,
e insira o eixo misturador (C) no corpo do
preparador (A), alinhando as ranhuras con-
forme imagem abaixo. Quando o eixo esti-
ver corretamente posicionado, ele estará
alinhado com a abertura superior do corpo
do preparador.

A

B

C

D

E

F
I

G
J

H
K

L

M

2. Coloque uma das placas de massa (F, G, H, I,
J ou K) sobre a abertura do corpo do prepa-
rador, alinhando o centro com o eixo mistu-
rador, casando o encaixe da placa com as
fendas no corpo do triturador.

IMPORTANTE: Para a montagem do acessório na batedeira é necessário retirar o batedor e a tigela.
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3. Coloque o anel (D) sobre a placa, e gire-o,
até que ele esteja seguro, mas não aperta-
do demais.

4. Insira o cortador (B) na cavidade, conforme
imagem abaixo. Empurre para travá-lo e
gire-o no sentido horário. O preparador de
massas está pronto para ser acoplado a sua
batedeira.

Após inserir, gire
no sentido horário

O preparador de massas possui um introdutor/
extrator de massas (L). A parte plana deste
instrumento pode ser utilizada para ajudar na
introdução da massa no preparador. A parte
redonda ranhurada pode ser utilizada para
afrouxar e soltar o anel do preparador. O gan-
cho pode ser utilizado para auxiliar na retirada
do eixo misturador de dentro do preparador.

Seu preparador de massas também possui um
estojo (E), que pode ser utilizado para guardar
as placas para massas (F, G, H, I, J e K).

IMPORTANTE: Não utilize o introdutor/extrator
de massas para apertar o anel.

Risco de Intoxicação por Alimentos

Não deixe que alimentos que contêm
ingredientes perecíveis, com ovos, pro-
dutos lácteos e carnes, fiquem fora da
geladeira por mais de 1 hora.

Não seguir esta orientação pode resul-
tar em intoxicação alimentar ou pro-
blemas de saúde.

ADVERTÊNCIA
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Tipo de massa

Espaguete (F)

Bucatini (G)

Rigatoni (H)

Fusilli (I)

Espaguete grosso (J)

Espaguete fino (K)

PLACAS PARA MASSAS

Placa Recomendações

Velocidade
batedeira

Comprimento
da massa (cm)

10

10

6

2 a 4

6

6

24

24

4

Tradicional: 24
Curto: 4

5

4

Separando Massas Frescas

Separe a massa após a extrusão. Ela pode ser
cozinhada imediatamente. Caso deseje secá-
la antes do cozimento, utilize o Varal para Mas-
sas KitchenAid (KI201) ou seque-as colocando
uma camada de massa sobre uma toalha em
uma superfície plana. Massas mais curtas de-
vem ser secas sobre uma superfície plana.

Conservação de Massas Frescas

Para armazenar massas frescas, deixe-as secá-
las ao ar livre  por 1 hora. Em seguida embru-
lhe-a em um saco plástico hermeticamente fe-
chado e leve à geladeira por até 5 dias. Massas
mais longas (exceto fusilli) podem ser arma-
zenadas em “ninhos”, os quais devem ser for-
mados antes que elas sequem.
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CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

5. Gire o acessório de um lado para outro, se
necessário. Quando o acessório estiver na
posição correta, o pino de encaixe do acessório
se adaptará no entalhe do anel de entrada.

6. Aperte o parafuso para fixação de acessórios
(A) até que o acessório esteja completamente
seguro e acoplado à batedeira.

ACOPLANDO O ACESSÓRIO DA BATEDEIRA

Antes de Prender o Acessório da Batedeira

Remova a etiqueta “Não molhe” e solte o esto-
jo da parte superior do preparador.

Para Acoplar o Acessório

1. Mude o controle de velocidade da batedeira
para OFF/0 (desliga).

2. Retire o plugue da batedeira da tomada.

3. Afrouxe o parafuso para fixação de aces-
sórios (A), girando-o no sentido anti-horário
e remova a tampa do bocal de encaixe dos
acessórios.

4. Insira o encaixe da haste do acessório (B) na
entrada de acoplamento (C), certificando-se
de que ficou bem encaixado.

USANDO O PREPARADOR DE MASSAS

Risco de Ferimento

Manuseie as lâminas com cuidado.

Sempre utilize o introdutor/extrator de
massas.

Mantenha suas mãos longe de aberturas.

Não seguir estas instruções pode resultar
em ferimentos.

ADVERTÊNCIA
1. De acordo com o tipo de massa e também

sua preferência, selecione uma velocidade
entre 6 e 10 na sua batedeira. Para melhores
resultados, ao preparar fusilli, a velocidade
máxima não deve ultrapassar a velocidade
6. Velocidades mais baixas são recomenda-
das para massas mais curtas. Massas mais
longas como espaguete podem ser prepa-
radas com velocidades mais elevadas.

2. Adicione pequenas quantidades de massa
dentro do preparador; antes de adicionar
mais massa certifique-se de que você con-
segue visualizar o eixo misturador.

A

B C
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3. Use o introdutor/extrator de massa para
empurrar a massa somente se a massa ficar
presa.

4. Use o cortador para cortar a massa no com-
primento desejado  na saída do preparador
de massas. Consulte o item “Placas de mas-
sas” para verificar quais os comprimentos
recomendados.

5. Separe e guarde a massa conforme descri-
to no item “Placas de massa”.

COMO SOLTAR O ANEL

1. Se o anel estiver muito apertado para
removê-lo com suas mãos, utilize a parte
interna do extrator de massa.

2. Gire o anel conforme a imagem. Siga a indi-
cação da flecha “OPEN” (abrir).

IMPORTANTE: Não utilize a parte redonda do
extrator para fixar o anel. Isso poderá danificar
o acessório.

COMO TROCAR AS PLACAS PARA MASSAS

1. Desligue a sua batedeira

2. Retire o plugue da tomada

3. Remova o preparador de massas da bate-
deira

4. Retire o cortador, anel eixo misturador, e lim-
pe a massa de dentro do mesmo.

5. Reacople o acessório de acordo com o item
“Acoplando acessórios da batedeira”.
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COMO LIMPAR

1. Desligue a sua batedeira

2. Retire o plugue de alimentação da tomada

3. Desmonte completamente o preparador de
massas.

4. Utilize a parte redonda ranhurada para
afrouxar e soltar o anel do preparador. O
gancho pode ser utilizado para auxiliar na
retirada do eixo misturador de dentro do
preparador.

CUIDADOS E LIMPEZA

5. Deixe que os restos de massa presentes nas
placas sequem durante uma noite. No dia
seguinte, utilize o pincel para remover a
massa completamente seca. Utilize um pa-
lito de dentes para retirar a massa rema-
nescente. Não utilize objetos de metais nem
coloque as placas na lava louças.

6. O eixo misturador, o anel, o introdutor/
extrator de massas e o estojo podem ser
lavados na lava louças.

IMPORTANTE:

• Não lave coloque o corpo do preparador na
lava louças ou molhe-o na água ou em ou-
tros líquidos. O cortador e as placas para
massas devem ser lavados a mão em água
morna e sabão neutro. Seque-as bem.

• Estes acessórios foram projetados para se-
rem utilizados somente com massas. Para
evitar danos ao seu preparador de massas,
não insira nada além de massas no seu in-
terior.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto,
entre em contato com a Central de Relacio-
namento KitchenAid. Ao ligar, tenha em mãos
o número do modelo. O número pode ser encon-
trado na etiqueta que está localizada na caixa
do produto.

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.
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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.
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• 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
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