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comercializados pela Whirlpool 
S.A., salvo os especificados para 
cada modelo no Manual do 
Consumidor;

• Despesas com mão-de-obra, 
materiais, peças e adaptações 
necessárias à preparação do 
local para instalação do produ-
to, ou seja: rede elétrica, de gás 
ou hidráulica, alvenaria, aterra-
mento, esgoto, etc;

• Falhas no funcionamento do 
produto decorrentes da falta de 
fornecimento ou problemas e/
ou insuficiência no fornecimen-
to de energia elétrica, água ou 
gás na residência, tais como: 
oscilações de energia elétrica 
superiores ao estabelecido no 
Manual do Consumidor, pressão 
de água insuficiente para o ideal 
funcionamento do produto;

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

• Falhas no funcionamento nor-
mal do produto decorrentes da 
falta de limpeza e excesso de 
resíduos, ou ainda, decorrentes 
da existência de objetos em seu 
interior, estranhos ao seu fun-
cionamento e finalidade de uti-
lização;

• Produtos ou peças que tenham 
sido danificados em consequên-
cia de remoção, manuseio, que-
das ou atos e efeitos decorrentes 
da natureza, tais como relâmpa-
go, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:

• Deslocamentos para atendimen-
tos de produtos instalados fora 
da área de cobertura dos Serviços 
Autorizados KitchenAid, o 
qual poderá cobrar taxa de loco-
moção do técnico, previamente 
aprovada pelo consumidor;

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

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza 
nenhuma pessoa ou entidade a 
assumir em seu nome, qualquer 
outra responsabilidade relativa à 
garantia de seus produtos além 
das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. reserva-se o 
direito de alterar características 
gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido 
para produtos vendidos e instala-
dos no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, pre-
serve e mantenha este Manual 
com o Termo de Garantia, e 
Nota Fiscal de Compra do pro-
duto sempre à mão.
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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 eletrodomésticos, precauções básicas de segurança sempre devem
ser seguidas, incluindo os itens abaixo:

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

• Leia todas as instruções.

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

• Tome muito cuidado quando usar 
qualquer eletrodoméstico próximo de 
crianças.

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

• Evite contato com peças em movimento. 
Mantenha os dedos fora da abertura de 
descarga.

• 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 
Assistência Técnica Autorizada mais 
próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou 
mecânicos.

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

• Não use a batedeira em ambientes 
externos.

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

• Não deixe o cabo de alimentação entrar 
em contato com superfícies quentes, 
incluindo o fogão.

• Verifique se há objetos estranhos entre 
os cilindros, antes de usá-lo.

• Este produto não deve ser operado por 
crianças e as unidades devem estar fora 
do alcance de crianças durante a 
operação.

• Este produto deve ser utilizado apenas 
para uso doméstico.

O seu produto KitchenAid® é 
garantido contra defeitos de fabri-
cação, 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 devida-
mente constatados, pelo fabri-
cante ou pelo Serviço Autorizado 
KitchenAid, como sendo de fabri-
cação;

Durante o período de vigência da 
garantia, o produto terá assistên-
cia técnica do Serviço Autori-
zado KitchenAid.

As garantias legal e/ou especial 
ficam automaticamente invali-
dadas se:

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

• Não forem observadas as orien-
tações e recomendações do 
Manual do Consumidor quan-
to a utilização do produto;

• Na instalação do produto não 
forem observadas as especifi-
cações e recomendações do 
Manual do Consumidor quan-
to às condições para instalação 
do produto, tais como, nivela-
mento do produto, adequação 
do local para instalação, tensão 
elétrica compatível com o pro-
duto, etc;

• Na instalação, as condições 
elétricas e/ou hidráulicas e/ou de 
gás não forem compatíveis com 
a recomendada no Manual do 
Consumidor do produto;

• Tenha ocorrido mau uso, uso 
inadequado ou se o produto 
tiver sofrido alterações ou 
modificações estéticas e/ou fun-
cionais, bem como, tiver sido 
realizado conserto por pessoas 
ou entidades não credenciadas 
pela Whirlpool S.A.;

• Houver sinais de violação do 
produto, remoção e/ou adul-
teração do número de série ou 
da etiqueta de identificação do 
produto.

As garantias legal e/ou espe-
cial não cobrem:

• Despesas decorrentes e conse-
quentes de instalação de peças e 
acessórios que não pertençam 
ao produto, mesmo aqueles 

Termo de Garantia
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Acessório Cilindro de Folha de Massa

Cilindro de folha de massa

O botão de ajuste permite alterar a 
distância entre os cilindros para amassar e 
enrolar a massa na espessura desejada.

Notas:

• Não lave ou mergulhe o seu cilindro
 de folha de massa na água ou outros 

líquidos.

• Não lave em máquina lava-louças.
 Para limpeza consulte o item “Cuidados 

e Limpeza”.

• Este acessório foi projetado para ser 
usado somente com massas.

• Não corte ou enrole outros materiais
 ou alimentos com esta unidade.

• Ao usar a máquina, não use gravatas, 
cachecóis ou colares longos.

 Amarre cabelos longos.

Montagem do Cilindro de Folha de Massa

Fixação

Remova a etiqueta “Não mergulhar na 
água”, antes de fixar o acessório.

1. Desligue a batedeira.

2. Desconecte a batedeira da tomada.

3. Dependendo do tipo de conector, levante 
a tampa basculante 
ou solte o botão

 de fixação (A), 
girando-o em 
sentido anti-horário, 
e remova a tampa 
de conexão (B).

4. Insira o eixo de 
fixação do cilindro de 
folha de massa (C) 
no conector (D), 
assegurando-se de 
que o eixo de 
potência esteja ajustado na junta de 
conexão quadrada.

 Gire o conector, se necessário.
 Quando o conector estiver na posição 

correta, o pino no eixo de fixação será 
ajustado na ranhura da borda do 
conector.

5. Aperte o botão de fixação (A) até que a 
unidade esteja 
completamente fixa 
na batedeira.

 Consulte as 
Instruções Gerais 
no Manual de 
Instruções e Livro 
de Receitas de sua Batedeira. 
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Cuidados e Limpeza 

Para limpar o acessório cilindro de folha de 
massa, deixe as partes secarem durante 
uma hora e remova qualquer massa seca, 
usando uma escova de limpeza.
Se a massa seca não puder ser removida, 
tente limpar manualmente o acessório.
Se necessário, use um palito de dentes.
Não use uma faca ou outros objetos 
afiados para remover o excesso de massa.
Limpe com um pano seco e macio e 
guarde as peças do acessório em local seco 
e em temperatura ambiente.

Notas:

Para evitar danos ao produto:

• Não lave ou imerja o acessório na 
água ou outros líquidos.

• Não lave em máquina lava-louças.

• Não passe pano de prato ou outros 
panos através dos cilindros para 
limpá-los.

• Não utilize objetos como facas, 
parafusos, etc., para limpar a unidade.

Manutenção 

Limpe adequadamente depois do uso, 
conforme descrito anteriormente.
Recomenda-se usar óleo mineral para 
lubrificar as engrenagens periodicamente. 
Adicione uma gota de óleo mineral em 
cada extremidade dos cilindros e/ou 
cortadores, para lubrificar as engrenagens 
(4 locais).
Isto poderá ser realizado anualmente ou 
a cada 50 usos.

Locais de lubrificações 
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Dicas Para Uma Massa Perfeita 

Uma boa massa é firme e dura ao toque, 
mas também flexível.
Não deverá grudar nos seus dedos ou 
esfarelar e se desfazer.
Diversos fatores, como umidade, marca da 
farinha usada e tamanho dos ovos, podem 
afetar a consistência da massa.
Para testar a consistência correta da massa, 
puxe uma pequena quantidade de massa 
depois de misturar.
Se a massa permanecer unida e sem 
grudar nos seus dedos, está no ponto.
Se necessário, adicione uma pequena 
quantidade de farinha ou água para atingir 
a consistência correta da massa.

As massas podem ser secas ou congeladas 
para uso futuro.
Para secar, faça fios de massa em uma 
camada única em uma toalha ou cabide 
de secagem, e seque completamente em 
temperatura ambiente.
A massa seca deve ser armazenada em 
recipiente vedado.
Para congelar, deixe a massa secar durante 
uma hora antes de congelar em recipiente 
vedado.
Não é necessário separar fios de massa 
antes de congelar, somente polvilhar com 
farinha e formar “ninhos”.

Configurações Sugeridas do Cilindro 

Configuração Uso do cilindro 

1 ou 2 Amassamento e afinamento de massa

3 Macarrão de ovos tipo “kluski” grosso

4 Macarrão de ovos 

4 ou 5 Massas para lasanha, fettuccine, spaghetti e ravioli

6 ou 7 Tortellini, fettuccine fino e linguine fini

7 ou 8 Massa/capellini tipo cabelo de anjo fino ou linguine fino
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Uso do Cilindro de Folha de Massa 

Uso

1. Prepare a massa (veja “Dicas Para Uma 
Massa Perfeita”). Corte a massa em 
partes de aproximadamente 1 cm (3/8”) 
de espessura.

 Achate cada parte levemente.

 Repita o processo 
de dobra e 
amassamento 
diversas vezes, ou 
até que a massa 
esteja macia e firme.

 Polvilhe levemente a massa com farinha, 
ao passar no cilindro e ao cortar para 
ajudar na secagem e separação.

 Amasse e dobre cada parte da massa do 
mesmo modo.

4. Mova o botão de 
ajuste para a 
configuração 2. 
Passe a massa 
através dos cilindros 
para achatá-la.

 Mude para a 
configuração 3 e passe a massa através 
dos cilindros novamente.

 Continue a aumentar a configuração do 
cilindro, até que a espessura da massa 
desejada seja atingida.

 Consulte “Configurações Sugeridas do 
Cilindro” para determinar a espessura 
correta para cada tipo de massa.

 A massa cortada poderá ser usada 
imediatamente, congelada, ou seca para 
uso posterior.

 Veja “Dicas Para Uma Massa Perfeita” 
para informações sobre congelamento e 
secagem.

Nota:

Depois de terminar de usar o cilindro de 
folha de massa, recoloque a tampa do 
conector e aperte o botão de fixação.

2. Configure o botão de ajuste no cilindro 
de folha de massa em 1, puxando o 
botão para fora e girando-o para a 
posição 1.

 Solte o botão, assegurando-se de que
 o pino no corpo do 

cilindro se conecte 
na abertura na 
parte posterior do 
botão, permitindo 
que o botão se 
ajuste ao corpo do 
cilindro.

3. Ligue a batedeira em velocidade 2 ou 4. 
Passe a parte achatada de massa nos 
cilindros para ser 
amassada.

 Dobre a massa no 
meio e passe 
novamente nos 
cilindros.


