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

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.

AVISOS DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE 
SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas 
de segurança sempre devem ser seguidas, incluindo as 
que se seguem:

 1. Leia todas as instruções. O uso incorreto deste produto 
pode resultar em acidentes.

 2. Certifique-se de que a tampa esteja seguramente 
travada antes de operar o Extrator de Suco. Não remova 
a tampa enquanto estiver usando o produto.

 3. Evite o contato com peças móveis do seu aparelho 
elétrico.

 4. Mantenha as mãos e utensílios longe da abertura do 
tubo de alimentação durante a operação do Extrator de 
Suco. Se algum pedaço de alimento ficar preso na 
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abertura, utilize o socador de alimentos ou outra fruta 
ou vegetal para empurrá-lo para baixo. Nunca empurre 
com as mãos. Sempre utilize o socador de alimentos. 
Quando não for possível, desligue o Extrator de Suco, 
retire o plugue da tomada, desmonte-o e remova o 
pedaço de alimento que estiver preso.

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

 6. Certifique-se de desligar e retirar o plugue da tomada 
quando o produto não estiver em uso, após cada uso, 
antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar. 
Certifique-se de que o motor esteja parado antes de 
desmontar o produto.

 7. Não use o produto em ambientes externos.

 8. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o 
produto. Este produto não deve ser operado por 
crianças e as unidades devem ficar fora do alcance de 
crianças durante a operação. O produto e o cabo de 
alimentação devem ficar longe do alcance de crianças. 
Crianças não devem fazer serviços de limpeza ou 
manutenção do produto.

 9. Este produto não está destinado para ser utilizado por 
pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, 
sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas por uma pessoa adulta 
responsável pela sua segurança.

10. Não opere qualquer aparelho elétrico com o cabo de 
alimentação danificado, após mau funcionamento ou 
após uma queda ou se, de alguma forma, estiver 
danificado. Leve o produto à Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.  
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11. Não use o produto se os discos ou peças móveis 
estiverem danificados ou se a tampa estiver danificada 
ou apresentar rachaduras. Leve o produto à Assistência 
Técnica Autorizada mais próxima para que seja 
examinado, consertado ou para ajustes elétricos ou 
mecânicos.

12. Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque o 
Extrator de Suco, o cabo de alimentação ou o plugue, 
dentro da água ou outros líquidos. 

13. Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da 
mesa ou do balcão. Nunca deixe o cabo de alimentação 
em locais de circulação, pois pode derrubar o produto e/
ou causar acidentes.

14. As lâminas são afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las.

15. Não abra o produto até que as lâminas rotativas estejam 
paradas.

16. Para evitar danos ao motor e às engrenagens do 
produto, não coloque o Extrator de Suco dentro da água 
ou outros líquidos.

17. Este produto foi desenvolvido somente para uso 
doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISOS DE SEGURANÇA
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

Socador de 
alimentos 2 em 1

6

Conjunto eixo/
lâminas

Peneira fina
(Low pulp)

Funil

Tubo de 
alimentação

Tigela 
de suco

Porta-peneira

Bico de saída 
de polpa 

Peneira grossa 
(High pulp)

Recipiente de armazenamento 
das peneiras

Peneira para 
vitaminas e 
molhos (Sauce)

Escova de limpeza 
(para peneiras)

  (*) Limpe com um pano macio. Veja item “Cuidados e limpeza”.
(**) A válvula anti-gotejamento removível pode ser limpa separadamente.

Pés

Válvula anti-
gotejamento 
removível (**)

 Unidade de 
acionamento (*)

Recipiente 
de suco

Recipiente de polpa
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Antes do primeiro uso
Antes de utilizar o seu Extrator de Suco pela primeira vez, limpe o corpo do produto, 
peças e acessórios com água morna, sabão neutro e seque com um pano limpo e 
macio. Para evitar danos ao Extrator de Suco, não lave ou mergulhe a unidade de 
acionamento na água ou outros líquidos. Seque com um pano macio. Veja item 
“Cuidados e limpeza”.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO
DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

Montando as peças do Extrator de Suco 

1

3

2

4

Deslize a trava de borracha 
para o lugar, atrás do bico de 
saída da polpa, conforme 
mostrado.

Insira o porta-peneira dentro 
da tigela.

Encaixe a tigela no corpo do 
Extrator de Suco.

Encaixe a peneira escolhida no 
porta-peneira, alinhando com 
a marca da tigela, conforme 
indicado na figura.

7

Trava de 
borracha

Bico de saída 
de polpa

Marca de 
alinhamento
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5

7

6Insira o conjunto eixo/lâminas 
dentro da peneira.
Tome cuidado ao manuseá-las. 
Risco de corte.

Encaixe o funil no topo do 
tubo de alimentação. Insira o 
socador de alimentos no tubo 
de alimentação.

Coloque a tampa no Extrator de 
Suco, alinhando o desenho de 
trava da tampa com a seta 
vermelha da tigela de suco. Gire 
a tampa no sentido horário para 
travá-la.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO
DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

8

1 Desligue a batedeira e 
desconecte-a da tomada.

Fixando o Extrator de Suco à batedeira
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2 Para batedeiras com a tampa articulada no eixo de fixação: 
Levante-a para abri-la.
Para batedeiras com a tampa removível do eixo de fixação: Gire o 
botão de fixação no sentido anti-horário para remover a tampa.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO
DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

3

5

4Insira o Extrator de Suco no 
eixo de fixação da batedeira. 
Gire o botão de fixação para 
frente e para trás se necessário. 
O pino encaixará no eixo de 
fixação quando a posição 
estiver correta.

Posicione os recipientes de 
suco e de polpa sob ambos os 
bicos de saída de suco e de 
polpa.

Aperte o botão de fixação até 
que o Extrator de Suco esteja 
completamente firme à 
batedeira.

9
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Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a 
uma tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

Perigo de Lâmina Giratória 

Use sempre o socador de
alimentos. 

Mantenha os dedos longe de
aberturas. 

Mantenha fora do alcance de
crianças.
 
O não cumprimento destas 
instruções pode resultar em 
amputação ou cortes.

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

1

2

Conecte a batedeira a uma 
tomada de 3 pinos aterrada.
Ligue a batedeira na velocidade 
10.

Insira os alimentos a serem 
processados no tubo de 
alimentação. Com o socador de 
alimentos, lentamente, empurre 
os itens na direção do recipiente 
de suco.

Fazendo sucos

IMPORTANTE: As sementes grandes e 
os caroços precisam ser removidos 
antes de começar a processar para 
evitar danos ao conjunto eixo/lâminas 
ou às peneiras. Isso inclui frutas como 
nectarinas, pêssegos, mangas, 
damascos, ameixas, cerejas, etc.
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3 4Para fazer o suco, o bico de 
saída da polpa deve estar sempre 
empurrado para dentro, esta é a 
posição aberta. Quando o bico 
de saída da polpa estiver aberto, 
a polpa proveniente do 
processamento da fruta flui pelo 
bico de saída separando-se do 
suco.

Para fazer vitaminas ou molhos, 
certifique-se de que a trava de 
borracha do bico de saída de 
polpa esteja no lugar. Puxe o 
bico de saída de polpa para fora, 
esta é a posição fechada. 
Quando o bico de saída da 
polpa estiver fechado, o suco e a 
fibra saem juntos como vitamina 
ou molho.

USANDO O EXTRATOR DE SUCO DE MÁXIMA EXTRAÇÃO 

SucoPolpa

DICAS PARA EXELENTES RESULTADOS

Dicas rápidas 

• Certifique-se de abrir o bico de saída 
de polpa quando estiver usando a 
peneira fina ou a peneira grossa. 
Mantendo o bico de saída de polpa 
aberto, previne-se o acúmulo de polpa.

• A trava de borracha na parte inferior 
do Extrator de Suco deve estar no 
lugar para reduzir a perda de suco 

pelo bico de saída de polpa. Apenas 
remova a trava de borracha se você 
quiser que o suco saia pelo bico de 
saída de polpa.

• Abra a válvula anti-gotejamento antes 
de começar a fazer sucos.  

• As sementes grandes e os caroços 
precisam ser removidos antes de 
começar a processar, para evitar 
danos ao conjunto eixo/lâminas ou 
às peneiras. Isso inclui frutas como 
nectarinas, pêssegos, mangas, 
damascos, ameixas, cerejas, etc.

• Antes de processar frutas duras (como 
maçãs), recomenda-se que sejam 
cozidas no vapor por 2 -3 minutos.

• Deixe o Extrator de Suco funcionar 
1-2 minutos a mais após inserir o 
último pedaço de alimento. Isso 
garante uma maior extração de suco.
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- Puxando o bico de saída de polpa 
para fora, este se fecha,

 aumentando a quantidade de 
fibras e polpa para as suas receitas 
de vitaminas e molhos.

- Empurrando o bico de saída de 
polpa para dentro, este se abre, 
diminuindo a quantidade de fibras 
e polpa para as suas receitas de 
sucos.

• O bico de saída de polpa controla a 
quantidade de fibras ou polpa que 
saem pelo bico de saída de suco.
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CUIDADOS E LIMPEZA

Limpando o Extrator de Suco de Máxima Extração 

2

3

1

Limpe a unidade de acionamento 
com um pano úmido com água 
morna e seque com um pano 
limpo e macio. Nunca utilize 
produtos abrasivos (sapólios, 
pastas, etc.) e nem esponjas 
metálicas ou escovas na limpeza 
do seu produto, pois podem 
danificá-lo. Para evitar danos ao 
produto, não coloque a unidade 
de acionamento dentro da água 
ou outros líquidos.

Utilize a escova de limpeza com 
sabão neutro e água morna, 
para remover os resíduos de 
alimentos nas peneiras.

Para desmontar: Remova a 
tampa e o conjunto eixo/lâminas. 
Retire a peneira e o porta-
peneira da tigela de suco e 
separe-os. Desmonte o bico de 
saída de polpa.

12

IMPORTANTE: Para evitar danos ao 
produto, não coloque a unidade de 
acionamento dentro da água ou outros 
líquidos. As outras peças podem ser 
lavadas na grade superior da lava-
louças.

4 Todas as outras peças, exceto a unidade de acionamento, podem 
ser lavadas na grade superior da lava-louças.
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O Extrator de Suco não funciona.

• Verifique se a batedeira está 
conectada a uma tomada adequada 
de 3 pinos aterrada. Se estiver, 
verifique se o fusível ou disjuntor 
do circuito elétrico da batedeira 
estão funcionando corretamente e 
certifique-se de que o circuito esteja 
fechado.

• Certifique-se de que o Extrator de 
Suco esteja montado corretamente.

 Se o problema não puder ser 
corrigido: Entre em contato com o 
Serviço de Assistência Técnica. Não 
retorne o produto ao revendedor, 
pois os revendedores não fornecem 
este serviço. O número de série do 
produto encontra-se na parte debaixo 
da unidade de acionamento.

Risco de Choque Elétrico
Conecte o plugue do produto a uma tomada adequada.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

O suco não flui suficientemente ou sai pelo bico de 
saída de polpa

1. Verifique a trava de borracha: 

• Verifique se a trava de borracha, 
localizada na parte debaixo do 
Extrator de Suco, está posicionada 
corretamente. Se você preferir que o 
suco saia pelo bico de saída de polpa, 
remova a trava de borracha.

2. Assegure-se de utilizar frutas e 
vegetais frescos. 

• Cenouras, incluindo as pequenas, 
devem ser inseridas pelo tubo de 
alimentação pequeno e uma de

 cada vez.
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Engrenagens emperradas

Faz ruídos, rangidos, cliques e treme quando faz suco

• Verifique se não há muitos alimentos 
sendo processados no Extrator de 
Suco.

• O som de rangido é normal. É o som 
do suco que está sendo espremida 
pelo conjunto eixo/lâminas.

• O produto pode tremer durante o 
funcionamento. Isso é normal. É sinal 
de que o motor está funcionando 
corretamente.

• Certifique-se de que os caroços e 
sementes tenham sido removidos.

• O som de um clique indica que o 
conjunto eixo/lâminas parou de girar. 
Isto não é normal.

 Desligue a batedeira, retire-a da 
tomada e desobstrua o conjunto eixo/
lâminas.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Eliminação da embalagem

O material da embalagem é 100 % 
reciclável como indica o símbolo de 
reciclagem      .
Elimine os diversos materiais da 
embalagem de forma responsável 
e conforme as normas locais sobre 
eliminação de resíduos.

Desmontagem do produto

• A correta eliminação deste produto, 
evita consequências negativas para o 
meio ambiente e à saúde, causadas 
pelo manuseio inadequado deste 
produto.

• O símbolo         no produto ou na 
documentação que o acompanha, 
indica que este produto não pode 
ser tratado como resíduo doméstico, 
e que deve ser entregue a um ponto 
de recolhimento para a reciclagem de 
produtos elétricos e eletrônicos.

Para obter mais informações sobre 
tratamento, recuperação e reciclagem 
deste produto, entre em contato com 
o serviço de eliminação de resíduos 
urbanos da sua região ou a loja onde 
você comprou o produto.

QUESTÕES AMBIENTAIS
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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
Extrator de Suco.

Entre em contato com a Central de 
Relacionamento 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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO
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FOR THE WAY IT’S MADE.®
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