
Guia Rápido para usar a
Tigela de Vidro (KI739)

ANTES DE USAR

DICAS PARA O USO

CUIDADO E LIMPEZA

GUIA PARA FIXAR A TIGELA DE VIDRO

• Sua batedeira com base vem ajustada individualmente de fábrica para um funcionamento 
 ótimo. Quando usar a tigela de vidro, talvez seja necessário reajustar o espaço entre a 
 batedeira e a tigela. Certifique-se de que o anel roscado na parte inferior da tigela de vidro
  esteja suficientemente apertado para evitar choques entre a batedeira e a tigela. 
 Quando estão na posição correta, a alça (pega) e a bica vertedora não deverão tocar o 
 pedestal da batedeira. Consulte o Guia de “Uso e Cuidados” da batedeira, para obter 
 instruções de como ajustar o espaço entre a batedeira e a tigela.

• Retire o anel roscado antes de usar a tigela em um 
   forno micro-ondas.

• Para evitar danos ao produto, não utilize a tigela de 
   vidro em locais onde haja muito calor, tais como um 
   forno ou fogão.

• A tigela e o anel roscado podem ser lavados
   somente na prateleira de cima da lava-louças.

Modelo que pode ser utilizado: KEA30,
KEA33 e KED33.

1. DESLIGUE a
 batedeira.

2. Desconecte a batedeira 
da tomada.

3. Alinhe a tigela e rosqueie-a para 
colocá-la no lugar. 

Para fixar a tigela de vidro na batedeira:
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