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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 Rápido.

 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 Rápido. Se algum pedaço de alimento ficar preso 
na abertura, utilize o socador de alimentos ou outra 
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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 Rápido.

 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 Rápido. Se algum pedaço de alimento ficar preso 
na abertura, utilize o socador de alimentos ou outra 
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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 Rápido, 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. 

11. Não use o aparelho se a peneira rotativa possuir danos, 
o eixo ou lâminas estiverem danificados ou se a tampa 
estiver danificada ou apresentar rachaduras.

5
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 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 Rápido, 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. Este produto foi desenvolvido somente para uso 
doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISOS DE SEGURANÇA

6

Condições elétricas

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.

Nota: Utilize uma tomada adequada ao 
plugue do seu Extrator de Suco Rápido, 
se a tomada não combinar, consulte um 
eletricista especializado para instalá-la.
Não modifique o plugue do seu 
produto. Não utilize adaptadores ou T’s.
Não utilize extensões. Se o cabo de 
alimentação do Extrator de Suco 
não alcançar a tomada, consulte um 
eletricista especializado para instalar 
uma tomada próxima do seu produto.

Tensão: 127 V 

Frequência: 60 Hz

Potência: 500 W
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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 Rápido, 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. 

11. Não use o aparelho se a peneira rotativa possuir danos, 
o eixo ou lâminas estiverem danificados ou se a tampa 
estiver danificada ou apresentar rachaduras.
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 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 Rápido, 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. Este produto foi desenvolvido somente para uso 
doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISOS DE SEGURANÇA

6

Condições elétricas

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.

Nota: Utilize uma tomada adequada ao 
plugue do seu Extrator de Suco Rápido, 
se a tomada não combinar, consulte um 
eletricista especializado para instalá-la.
Não modifique o plugue do seu 
produto. Não utilize adaptadores ou T’s.
Não utilize extensões. Se o cabo de 
alimentação do Extrator de Suco 
não alcançar a tomada, consulte um 
eletricista especializado para instalar 
uma tomada próxima do seu produto.

Tensão: 127 V 

Frequência: 60 Hz

Potência: 500 W
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POR ONDE COMEÇO?

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de 
cobre e ter seções mínimas conforme 
ABNT (NBR-5410).
Para a proteção do produto e da 
rede elétrica contra sobrecorrentes, o 
circuito onde o produto será ligado 
deve estar conectado a um disjuntor 
termomagnético. Caso não exista este 
disjuntor em sua residência, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

Conexão à tomada

O plugue do cabo de alimentação do 
seu Extrator de Suco é de 3 pinos em 
formato sextavado, conforme ABNT 
(NBR-14136). A instalação elétrica da 
sua residência deve ter uma tomada 
de força apropriada para este tipo de 
plugue. Se não tiver, providencie a 
instalação de uma por um eletricista 
habilitado. Utilize o tipo de tomada 
adequado ao plugue de seu Extrator de 
Suco, conforme imagem abaixo:

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.

Antes de ligar seu Extrator de Suco, 
verifique se a tensão da rede elétrica no 
local de instalação é a mesma indicada 
na etiqueta de dados técnicos do 
produto. Esta mesma informação está 
indicada na etiqueta fixada próxima ao 
plugue do cabo de alimentação de seu 
Extrator de Suco.

• Em caso de oscilação na tensão 
da rede elétrica, instale um 
estabilizador automático de tensão 
com potência mínima de 1000 
Watts, entre o Extrator de Suco

 e a tomada.

• Se o cabo de alimentação estiver
 danificado, ele deve ser 

substituído pelo fabricante ou 
pelo agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos 
de acidentes.

IMPORTANTE:

• Caso seja necessário ligar o modelo
 do Extrator de Suco 127 V em
 tensão 220 V, utilize um estabilizador 

bivolt 750 VA com saída 127 V.

• Nunca conecte o seu Extrator de 
Suco através de extensões duplas 
ou triplas com outro aparelho 
elétrico na mesma tomada. Não use 
extensões. Este tipo de ligação pode 
provocar sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento do 
seu Extrator de Suco e resultando 
em acidentes com fogo. Use uma 
tomada exclusiva.

7
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

Socador de 
alimentos (*)

8

Tubo de 
alimentação

Tampa do Extrator 
de Suco Rápido

Bico de saída 
de polpa

Tigela de suco

Bico de saída do suco

Suporte da tigela 
de suco

Jarra de suco 
com tampa com 
controle de 
espuma (1 litro)

Corpo do Extrator 
de Suco (**)

Colar ajustável de 
controle de polpa

Botão liga/desliga e 
seletor de velocidades

Peneira

Recipiente de 
polpa (grande)

Disco 

Escova de 
limpeza (para 

peneira)

 (*) O Socador de alimentos só pode 
ser utilizado para auxiliar no uso 
do aparelho, não tendo função 
de recipiente.

(**) Limpar com água morna e   
sabão neutro e secar com um 
pano macio. Veja item 
“Cuidados e Limpeza”.

(Visão inferior)
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POR ONDE COMEÇO?

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de 
cobre e ter seções mínimas conforme 
ABNT (NBR-5410).
Para a proteção do produto e da 
rede elétrica contra sobrecorrentes, o 
circuito onde o produto será ligado 
deve estar conectado a um disjuntor 
termomagnético. Caso não exista este 
disjuntor em sua residência, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

Conexão à tomada

O plugue do cabo de alimentação do 
seu Extrator de Suco é de 3 pinos em 
formato sextavado, conforme ABNT 
(NBR-14136). A instalação elétrica da 
sua residência deve ter uma tomada 
de força apropriada para este tipo de 
plugue. Se não tiver, providencie a 
instalação de uma por um eletricista 
habilitado. Utilize o tipo de tomada 
adequado ao plugue de seu Extrator de 
Suco, conforme imagem abaixo:

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.

Antes de ligar seu Extrator de Suco, 
verifique se a tensão da rede elétrica no 
local de instalação é a mesma indicada 
na etiqueta de dados técnicos do 
produto. Esta mesma informação está 
indicada na etiqueta fixada próxima ao 
plugue do cabo de alimentação de seu 
Extrator de Suco.

• Em caso de oscilação na tensão 
da rede elétrica, instale um 
estabilizador automático de tensão 
com potência mínima de 1000 
Watts, entre o Extrator de Suco

 e a tomada.

• Se o cabo de alimentação estiver
 danificado, ele deve ser 

substituído pelo fabricante ou 
pelo agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos 
de acidentes.

IMPORTANTE:

• Caso seja necessário ligar o modelo
 do Extrator de Suco 127 V em
 tensão 220 V, utilize um estabilizador 

bivolt 750 VA com saída 127 V.

• Nunca conecte o seu Extrator de 
Suco através de extensões duplas 
ou triplas com outro aparelho 
elétrico na mesma tomada. Não use 
extensões. Este tipo de ligação pode 
provocar sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento do 
seu Extrator de Suco e resultando 
em acidentes com fogo. Use uma 
tomada exclusiva.
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

Socador de 
alimentos (*)

8

Tubo de 
alimentação

Tampa do Extrator 
de Suco Rápido

Bico de saída 
de polpa

Tigela de suco

Bico de saída do suco

Suporte da tigela 
de suco

Jarra de suco 
com tampa com 
controle de 
espuma (1 litro)

Corpo do Extrator 
de Suco (**)

Colar ajustável de 
controle de polpa

Botão liga/desliga e 
seletor de velocidades

Peneira

Recipiente de 
polpa (grande)

Disco 

Escova de 
limpeza (para 

peneira)

 (*) O Socador de alimentos só pode 
ser utilizado para auxiliar no uso 
do aparelho, não tendo função 
de recipiente.

(**) Limpar com água morna e   
sabão neutro e secar com um 
pano macio. Veja item 
“Cuidados e Limpeza”.

(Visão inferior)
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Remova o recipiente de polpa. 
Segure o tubo de alimentação e 
gire-o no sentido anti-horário para 
remover a tampa do Extrator de 
Suco Rápido.

O Extrator de Suco Rápido vem 
montado na caixa. Antes de utilizá-lo 
pela primeira vez, remova o recipiente 
de polpa e em seguida desmonte as 
outras peças e acessórios. O recipiente 
de polpa deve ser removido antes da 
tampa.
Após desmontar o Extrator de Suco 
Rápido, todas peças e acessórios podem 
ser lavados à mão ou na lava-louças.
Veja item “Cuidados e limpeza”.

Nota: Este produto foi desenvolvido 
somente para uso doméstico.

IMPORTANTE: Coloque o Extrator de Suco Rápido sobre uma bancada seca e 
nivelada com o botão seletor de velocidades de frente para você. Não conecte o 
Extrator de Suco na tomada antes montá-lo completamente.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO RÁPIDO 

Antes do primeiro uso 

Montando as peças do Extrator de suco rápido 

1 2Encaixe a tigela de suco no 
suporte.

Ajuste o colar de controle de 
polpa escolhendo entre os 
fluxos alto, médio e baixo. Para 
ajustar, pressione o botão no 
colar e gire-o até encaixá-lo na 
opção desejada.

Peneira
grossa

Peneira média

Peneira fina

9
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3

5

7

4

6

Coloque o disco dentro da 
tigela de suco e sobre o eixo 
de rotação. Gire o disco até 
que o colar encaixe no eixo de 
rotação e entre no lugar com 
facilidade.

Deslize o socador de alimentos 
de cima para baixo no tubo de 
alimentação, alinhando a 
ranhura do socador de alimentos 
com o detalhe no interior do 
tubo de alimentação.

Posicione a jarra de suco 
embaixo do bico de saída de 
suco. Certifique-se de que o bico 
de saída de suco esteja na 
posição para baixo.

Coloque a tampa sobre o 
suporte da tigela de modo que a 
parte comprida da tampa fique 
posicionada ligeiramente para a 
direita do bico de saída de 
polpa. Segure o tubo de 
alimentação e gire-o no sentido 
horário para encaixá-lo no lugar. 

Encaixe o recipiente de polpa 
embaixo da parte comprida da 
tampa, até encostar no corpo do 
Extrator de Suco Rápido.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO RÁPIDO 

Eixo de rotação

Nota: A tampa da jarra de suco possui 
um controle de espuma. Para obter 
sucos com espuma, remova a tampa 
antes de encher o seu copo com suco.

10
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Remova o recipiente de polpa. 
Segure o tubo de alimentação e 
gire-o no sentido anti-horário para 
remover a tampa do Extrator de 
Suco Rápido.

O Extrator de Suco Rápido vem 
montado na caixa. Antes de utilizá-lo 
pela primeira vez, remova o recipiente 
de polpa e em seguida desmonte as 
outras peças e acessórios. O recipiente 
de polpa deve ser removido antes da 
tampa.
Após desmontar o Extrator de Suco 
Rápido, todas peças e acessórios podem 
ser lavados à mão ou na lava-louças.
Veja item “Cuidados e limpeza”.

Nota: Este produto foi desenvolvido 
somente para uso doméstico.

IMPORTANTE: Coloque o Extrator de Suco Rápido sobre uma bancada seca e 
nivelada com o botão seletor de velocidades de frente para você. Não conecte o 
Extrator de Suco na tomada antes montá-lo completamente.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO RÁPIDO 

Antes do primeiro uso 

Montando as peças do Extrator de suco rápido 

1 2Encaixe a tigela de suco no 
suporte.

Ajuste o colar de controle de 
polpa escolhendo entre os 
fluxos alto, médio e baixo. Para 
ajustar, pressione o botão no 
colar e gire-o até encaixá-lo na 
opção desejada.

Peneira
grossa

Peneira média

Peneira fina

9

Manual W10673584B.indd   9 03/06/15   14:19

3

5

7

4

6
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alimentação e gire-o no sentido 
horário para encaixá-lo no lugar. 

Encaixe o recipiente de polpa 
embaixo da parte comprida da 
tampa, até encostar no corpo do 
Extrator de Suco Rápido.

MONTANDO O EXTRATOR DE SUCO RÁPIDO 

Eixo de rotação

Nota: A tampa da jarra de suco possui 
um controle de espuma. Para obter 
sucos com espuma, remova a tampa 
antes de encher o seu copo com suco.

10
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USANDO O EXTRATOR DE SUCO RÁPIDO 

NOTA: Não permita que a polpa acumule e transborde o recipiente de polpa durante 
o processamento, pois pode prejudicar o funcionamento do seu Extrator de Suco 
Rápido.

Para esvaziar o recipiente de polpa, desligue o Extrator de Suco Rápido pressionando 
o botão liga/desliga. Remova o recipiente de polpa e esvazie-o. Certifique-se de 
recolocá-lo vazio corretamente antes de ligar o Extrator de Suco Rápido novamente.

Dica: Para evitar gotas de sucos sobre a bancada, vire para cima o bico de saída de 
suco antes de retirar o recipiente de suco.

DICAS PARA EXCELENTES RESULTADOS

Seleção de velocidade

Alimento

Maçãs

Damascos (sem caroço)

Beterrabas (cortadas)

Amoras

Brócolis 

Couves de Bruxelas 
(cortadas)

Cenouras

Couve-flor

Aipo

Pepino (descascado)

Erva-doce

Uvas (sem sementes)

Repolho

Kiwi (descascado)

Alimento

Mangas (descascadas e 
sem caroço)

Melões (descascados)

Nectarinas (sem caroço)

Laranjas (descascadas)

Pêssegos (sem caroço)

Peras (talos removidos)

Abacaxis (descascados)

Ameixas (sem caroço)

Framboesas 

Espinafre

Morangos

Tomates

Melancias (descascadas)

Dica: Quando estiver processando alimentos duros, recomenda-se a quantidade 
máxima de 3 kg de alimentos e o tempo máximo de uso contínuo de 2 minutos. 
Alguns alimentos muito duros podem fazer com que o Extrator de Suco Rápido 
funcione mais devagar ou pare de processar. Se isto ocorrer, desligue o Extrator de 
Suco Rápido e retire-o da tomada para desobstruir a peneira.

Velocidade Velocidade

ou

para duras 

para 
macias)
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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 RÁPIDO

1

2

Ajuste a velocidade girando o 
botão para escolher a 
configuração desejada. Veja item 
“Dicas para excelentes 
resultados”. Pressione o botão 
liga/desliga      para ligar o 
Extrator de Suco Rápido.

Com o motor funcionando, 
insira os alimentos a serem 
processados no tubo de 
alimentação com a ajuda do 
socador de alimentos. Durante o 
processo o suco é direcionado 
para o recipiente de suco e a 
polpa separada flui para o 
recipiente de polpa.

Antes de usar o seu Extrator de Suco 
Rápido, certifique-se de montá-lo 
corretamente e de ajustar o colar de 
controle de polpa, escolhendo o fluxo 
de polpa apropriado para o seu 
recipiente. Veja item “Montando as 
peças do Extrator de Suco”.

Conecte o cabo de alimentação a uma 
tomada aterrada.

Fazendo sucos
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USANDO O EXTRATOR DE SUCO RÁPIDO 
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máxima de 3 kg de alimentos e o tempo máximo de uso contínuo de 2 minutos. 
Alguns alimentos muito duros podem fazer com que o Extrator de Suco Rápido 
funcione mais devagar ou pare de processar. Se isto ocorrer, desligue o Extrator de 
Suco Rápido e retire-o da tomada para desobstruir a peneira.

Velocidade Velocidade

ou

para duras 

para 
macias)
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Risco de Choque Elétrico
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uma tomada adequada.

Não remova o aterramento do 
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Não seguir estas instruções pode 
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O não cumprimento destas 
instruções pode resultar em 
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Extrator de Suco Rápido.
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alimentação com a ajuda do 
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polpa separada flui para o 
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DICAS PARA EXCELENTES RESULTADOS

Dicas rápidas 

Antes de começar a fazer sucos: 

• Limpe cuidadosamente as frutas 
e vegetais, certifique-se de que 
estejam livres de terra, folhas e talos. 
Folhas muito pequenas como as de 
morangos, não precisam ser retiradas.  

 
• Para evitar danificar o seu Extrator de 

Suco Rápido, não processe frutas ou 
vegetais congelados. Para obter um 
melhor desempenho, sempre utilize 
frutas e vegetais frescos.

• Remova sementes grandes e caroços 
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.

• Sempre descasque frutas que 
contenham cascas duras ou não 
comestíveis. Por exemplo, mangas, 
frutas cítricas, melões e abacaxis.

• Alguns vegetais como pepinos e 
 abóboras não precisam ser 

descascados antes, dependendo da 
suavidade da casca e dos requisitos 
da receita. Deixar as peles e as cascas 
pode alterar a cor e o sabor dos sucos. 

Após a produção de sucos:  

• Pode haver pedaços de frutas 
ou vegetais na polpa após o 
processamento dos alimentos. 
Remova os pedaços ao utilizar a polpa 
em alguma receita.

• A polpa pode ser utilizada em outras 
receitas, compostagem para o jardim 
ou ser descartada.

Para uma limpeza fácil:  

• Logo após o uso, limpe sempre o seu 
Extrator de Suco Rápido, para evitar o 
ressecamento dos resíduos de sucos e 
da polpa no produto.

• Imediatamente após cada uso, 
enxágue as partes móveis e os 
acessórios do seu Extrator de Suco 
Rápido em água quente para remover 
resíduos de polpa e sucos.

 Utilize a escova de limpeza para 
remover os resíduos da peneira.

 Deixe as peças secarem naturalmente.

CUIDADOS E LIMPEZA

Desmontando o Extrator de Suco 

1 2Desligue o Extrator de Suco 
Rápido pressionando o botão 
liga/desliga     . Desconecte o 
cabo de alimentação da tomada.

Remova o recipiente de polpa 
deslizando-o do Extrator de Suco 
Rápido.
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CUIDADOS E LIMPEZA

3

5

6 7

4Segure o tubo de alimentação e 
gire-o no sentido anti-horário 
para remover a tampa do 
Extrator de Suco Rápido.

Levante com cuidado a tigela de 
suco do suporte, onde o disco 
ainda se encontra encaixado.

Remova o disco da tigela de 
suco.

Retire o colar de controle de 
polpa da peneira para limpeza: 
Gire o colar para “destravar”. 
Pressione o botão e puxe o colar 
para baixo, desencaixando-o da 
peneira.

Pode haver polpa acumulada na 
parte inferior da tampa. Utilize a 
parte lisa da escova de limpeza 
para, com cuidado, remover o 
acúmulo de polpa.

Nota: Para facilitar a limpeza, 
recomenda-se remover o disco da tigela 
de suco sobre a pia.

ATENÇÃO:
A tampa do Extrator de Suco 
Rápido só pode ser removida 
após remoção do recipiente de 
polpa.
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DICAS PARA EXCELENTES RESULTADOS

Dicas rápidas 
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• Limpe cuidadosamente as frutas 
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Folhas muito pequenas como as de 
morangos, não precisam ser retiradas.  
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Suco Rápido, não processe frutas ou 
vegetais congelados. Para obter um 
melhor desempenho, sempre utilize 
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Remova os pedaços ao utilizar a polpa 
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Para uma limpeza fácil:  
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resíduos de polpa e sucos.

 Utilize a escova de limpeza para 
remover os resíduos da peneira.

 Deixe as peças secarem naturalmente.
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Desmontando o Extrator de Suco 
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Rápido pressionando o botão 
liga/desliga     . Desconecte o 
cabo de alimentação da tomada.

Remova o recipiente de polpa 
deslizando-o do Extrator de Suco 
Rápido.
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CUIDADOS E LIMPEZA

3
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Pode haver polpa acumulada na 
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acúmulo de polpa.
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A tampa do Extrator de Suco 
Rápido só pode ser removida 
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CUIDADOS E LIMPEZA

1 2Limpe a base do Extrator de Suco 
Rápido e o cabo de alimentação 
com um pano umedecido com 
água e sabão neutro. Seque com 
um pano limpo e macio.  Nunca 
utilize produtos abrasivos e nem 
esponjas metálicas ou escovas na 
limpeza do seu produto, pois 
podem danificá-lo.

Deixe a peneira de molho em 
água morna e sabão por 10 
minutos. Segure a peneira sob 
água corrente e use a escova de 
limpeza para remover qualquer 
alimento preso ou resíduo na 
peneira.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao produto, não coloque a base do Extrator de 
Suco Rápido, o cabo de alimentação ou o plugue dentro da água ou outros líquidos.
As outras peças podem ser lavadas na grade superior da lava-louças.

Antes de limpar o seu Extrator de Suco Rápido certifique-se de desligá-lo, de retirar o 
plugue da tomada e de desmontá-lo corretamente. Veja item “Desmontando o 
Extrator de Suco Rápido”.

Nota: A peneira pode ficar obstruída se o acúmulo de polpa é deixado para secar 
sobre ela. Limpe a peneira imediatamente após cada uso.

Após a limpeza, verifique se os orifícios da peneira estão desobstruídos segurando 
em direção a uma luz. Se ainda houver restos de detritos, repita o passo 2.

Limpando o Extrator de suco rápido 

3 Todas as outras peças, exceto o corpo do Extrator de Suco Rápido, podem ser 
lavados manualmente com água morna e sabão neutro ou na grade superior 
da lava-louças.
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CUIDADOS E LIMPEZA

Dicas de limpeza

• Após cada uso, lave imediatamente 
todas as partes removíveis do Extrator 
de Suco Rápido em água quente 
para remover polpa e suco. Pode ser 
necessário utilizar a escova de limpeza 
para remover a polpa da peneira.

 Deixe as partes secarem naturalmente.

• Para evitar que as peças de plástico 
do Extrator de Suco Rápido sejam 
danificadas pelas frutas e vegetais 
de cores vivas, lave as peças 
imediatamente após cada uso.

• Se qualquer peça plástica descolorir 
devido aos tipos de ingredientes 
processados mergulhe as peças de 
plástico em uma solução de água e 
10 % de limão. Você também pode 
limpá-las com um limpador não 
abrasivo. Não deixe de molho as 
peças de plástico ou o disco em água 
sanitária para remover as manchas.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O Extrator de suco rápido não funciona.

O motor faz ruídos durante a operação

• Certifique-se de que o Extrator de Suco Rápido foi montado corretamente e que 
a tampa esteja encaixada. Veja o item “Montando as peças do Extrator de Suco 
Rápido”.

• Foi selecionada a velocidade errada 
para o ingrediente que está sendo 
processado, gerando excesso de 
tensão no motor.

• Veja item “Seleção de velocidades” e 
determine a velocidade correta para o 
seu ingrediente.

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.
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CUIDADOS E LIMPEZA
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imediatamente após cada uso.

• Se qualquer peça plástica descolorir 
devido aos tipos de ingredientes 
processados mergulhe as peças de 
plástico em uma solução de água e 
10 % de limão. Você também pode 
limpá-las com um limpador não 
abrasivo. Não deixe de molho as 
peças de plástico ou o disco em água 
sanitária para remover as manchas.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O Extrator de suco rápido não funciona.

O motor faz ruídos durante a operação

• Certifique-se de que o Extrator de Suco Rápido foi montado corretamente e que 
a tampa esteja encaixada. Veja o item “Montando as peças do Extrator de Suco 
Rápido”.

• Foi selecionada a velocidade errada 
para o ingrediente que está sendo 
processado, gerando excesso de 
tensão no motor.

• Veja item “Seleção de velocidades” e 
determine a velocidade correta para o 
seu ingrediente.

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.
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Acúmulo de polpa no disco

Polpa muito líquida; não há muito suco sendo extraído 

O suco escapa por fora do bico de saída de suco 

• Pare o processamento e siga os passos 
do item “Cuidados e limpeza”, para 
desmontar e limpar a tampa do 
Extrator de Suco Rápido.

 Raspe a polpa acumulada, monte 
novamente e volte a processar.

• A peneira pode estar obstruída.
 Veja item “Cuidados e limpeza” para 

desmontar o Extrator de Suco Rápido 
e limpar a peneira.

• Tente processar em uma velocidade 
mais baixa e empurrar os alimentos 
mais lentamente com o socador.

• Uma vez removido o excesso de 
polpa, alterne o processamento entre 
frutas e vegetais duros e macios.

• Verifique a configuração de polpa. 
Pode ser necessário alterá-la de 
acordo com a sua preferência para a 
consistência do suco.

• Certifique-se de que o recipiente de 
suco esteja encostado e encaixado 
corretamente no Extrator de Suco.

34AJK  oledoM

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm)  431,8 x 392,7 x 228,6      

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 440 x 510 x 270 
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9 )gk( oturb oseP

DADOS TÉCNICOS
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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 Rápido.

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

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

18
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Acúmulo de polpa no disco

Polpa muito líquida; não há muito suco sendo extraído 

O suco escapa por fora do bico de saída de suco 

• Pare o processamento e siga os passos 
do item “Cuidados e limpeza”, para 
desmontar e limpar a tampa do 
Extrator de Suco Rápido.

 Raspe a polpa acumulada, monte 
novamente e volte a processar.

• A peneira pode estar obstruída.
 Veja item “Cuidados e limpeza” para 

desmontar o Extrator de Suco Rápido 
e limpar a peneira.

• Tente processar em uma velocidade 
mais baixa e empurrar os alimentos 
mais lentamente com o socador.

• Uma vez removido o excesso de 
polpa, alterne o processamento entre 
frutas e vegetais duros e macios.

• Verifique a configuração de polpa. 
Pode ser necessário alterá-la de 
acordo com a sua preferência para a 
consistência do suco.

• Certifique-se de que o recipiente de 
suco esteja encostado e encaixado 
corretamente no Extrator de Suco.

34AJK  oledoM

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm)  431,8 x 392,7 x 228,6      

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 440 x 510 x 270 
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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 Rápido.

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

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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