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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 um aparelho elétrico, precauções básicas 
de segurança sempre devem ser seguidas, incluindo as que
se seguem:

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

  2. Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque o 
processador de alimentos, o cabo de alimentação

 ou o plugue, dentro da água ou outros líquidos. 

  3. Este produto não pode ser utilizado por crianças. 
 Tome muito cuidado quando usar qualquer aparelho 

elétrico próximo de crianças.
 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 

assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
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Avisos de Segurança

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

 Nunca ligue o processador sem que todos os componentes 
estejam montados corretamente. 

  5. Nunca toque em nenhuma peça em movimento, pois pode 
causar ferimentos e/ou danificar o seu produto.

  6. 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 aparelho elétrico à Assistência Técnica Autorizada 
mais próxima para que seja examinado, consertado ou 
para ajustes elétricos ou mecânicos, a fim de evitar algum 
possível risco.

 Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve 
ser substituído. Entre em contato com a Central de 
Relacionamento KitchenAid. 

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

  8. Não use o produto em ambientes externos.

  9. 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.

10. Mantenha as mãos e utensílios longe das lâminas 
enquanto estiver processando alimentos a fim de evitar

 o risco de ferimentos graves a pessoas ou danos ao 
processador de alimentos. Pode ser usada uma espátula

 ou um raspador, mas somente quando o processador de 
alimentos não estiver ligado.

11. As lâminas são afiadas. Manuseie com cuidado quando 
esvaziar a tigela ou durante a limpeza.
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Avisos de Segurança

12. Para evitar o risco de ferimentos, nunca coloque a lâmina 
de corte sobre a base, sem antes colocar a tigela 
adequadamente no lugar.

13. Certifique-se de que a tampa está seguramente travada 
antes de operar o aparelho elétrico.

14. Não tente anular o mecanismo de intertravamento da 
tampa.

15. Para desconectar, gire a tampa da tigela para destravá-la,
 e então remova o plugue da tomada.

16. 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 um adulto responsável pela sua segurança.

17. Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.

18. Tenha cuidado ao derramar líquidos quentes no 
processador, pois podem ser ejetados para fora devido

 à evaporação súbita. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
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Segurança do Processador de Alimentos

Soluções de Problemas

Tensão: 127 V ou 220 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 240 W

Condições Elétricas:

É fornecido um cabo de alimentação curto 
para reduzir o risco de emaranhados ou de 
tropeço em um fio muito longo.

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

• Nunca deixe o cabo de alimentação 
em locais de circulação ou que possa 
ser puxado por uma criança, pois 
pode derrubar o produto e/ou causar 
acidentes.

• Certifique-se de que a tigela e a tampa 
estejam adequadamente travadas na 
base. 

• Pressione apenas um botão por vez.
 O processador de alimentos não 

funciona se os dois botões forem 
pressionados ao mesmo tempo.

• Certifique-se de que o processador de 
alimentos esteja conectado a uma 
tomada adequada. 

• Certifique-se de que o fusível do 
circuito do processador de alimentos 
esteja funcionando corretamente.

 Se você possui um disjuntor, 
certifique-se de que o circuito esteja 
fechado. 

• Desconecte o plugue do processador da 
tomada e conecte-o novamente. 

• O processador de alimentos pode estar 
superaquecido.

 Aguarde até que a unidade atinja a 
temperatura ambiente e tente 
novamente.

 Não opere o processador de alimentos 
por mais de 25 segundos sem parar. 

Se o seu Processador de Alimentos não funcionar, verifique o seguinte:
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Antes de ligar seu processador de 
alimentos, 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 
processador de alimentos.

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

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

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 
processador de alimentos é de 2 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 processador de alimentos, 
conforme imagem abaixo:

• Em caso de oscilação na tensão da 
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de tensão com potência 
mínima de 1000 Watts, entre o 
processador de alimentos e a tomada.

• Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído. 
Entre em contato com a Central de 
Relacionamento KitchenAid.

Por Onde Começo?

Importante:

• Caso seja necessário ligar o modelo do 
processador de alimentos 127 V em 
tensão 220 V, utilize um estabilizador 
bivolt 750 VA com saída 127 V.

• Nunca conecte o seu processador de 
alimentos 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 processador de 
alimentos e resultando em acidentes 
com fogo. Use uma tomada exclusiva.
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Botões de velocidade
O processador de alimentos é facilmente 
operado com uma das mãos e com os 
dois botões de velocidade situados na 
parte superior do produto.
As duas velocidades proporcionam um 
ótimo resultado, independente da tarefa. 
Velocidade 1 (baixa), para picar 
ingredientes. Velocidade 2 (alta), mais 
rápida, para transformar ingredientes em 
purê.

Lâmina multifunções de aço 
inoxidável 
Lâmina versátil para picar, cortar, 
liquidificar, misturar e emulsionar 
rapidamente carnes, frutas, vegetais 
frescos ou cozidos, nozes e ervas.
A lâmina é travada e fixa no eixo, 
enquanto são colocados os ingredientes.
O design, em espiral invertida, puxa os 
ingredientes para um corte uniforme e 
minimiza a necessidade de raspar as 
laterais da tigela. Pode ser lavada em 
máquinas lava-louças.

Tampa da tigela com adicionador 
de ingredientes líquidos  
A tampa é abaulada e travada para operar 
no processador de alimentos.
É facilmente removível para adicionar 
ingredientes.
Possui um orifício que permite adicionar 
ingredientes líquidos sem remover a 
tampa. 
Pode ser lavada em máquinas lava-louças.

Tigela de trabalho - 800 ml
A tigela de trabalho, atóxica, com 
capacidade de até 800 ml, tem uma 
grande capacidade de trabalho e é 
facilmente removível da base. 
Pode ser lavada em máquinas lava-louças.

Armazenamento do cabo de 
alimentação
O cabo de alimentação pode ser enrolado 
e armazenado convenientemente sob a 
base do processador.

Botões de Velocidade
1 (baixa) e 2 (alta)

Lâmina Multifunções
de aço inoxidável

Armazenamento do 
cabo de alimentação

Tampa da Tigela 
com adicionador de 
ingredientes líquidos

Tigela de Trabalho
800 ml

Base do Processador

Acessórios e Funções do Processador
de Alimentos
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Antes do Primeiro Uso

1. Antes de utilizar o seu Processador de 
Alimentos KitchenAid pela primeira vez, 
lave manualmente a tigela, a tampa da 
tigela e a lâmina multifunções com 
sabão e água quente ou lave-os na 
bandeja superior da máquina lava-
louças (veja item “Cuidados e Limpeza”).

2. Leia “Dicas para o Processamento de 
Alimentos”, para melhores informações 
de como obter melhores resultados. 

Desmontando o processador
de alimentos
Para desmontar o processador de 
alimentos, limpar ou remover ingredientes 
da tigela siga as instruções a seguir:

1. Desconecte o processador de alimentos 
da tomada.

2. Segure a tampa, como mostra a figura, 
gire-a em sentido horário para destravá-
la da tigela e remova-a puxando para 
cima.

Preparando o Processador de Alimentos para Uso

3. Gire e puxe a lâmina multifunções para 
cima para destravá-la e retire-a da 
tigela.

4. Segure a tigela, como mostra a figura, 
gire-a em sentido horário para destravá-
la da base e remova-a puxando para 
cima.

 NOTA: Para evitar danos à tigela, não a 
remova da base sem antes remover a 
tampa.
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Perigo de Corte

Manuseie as lâminas com cuidado.

O não cumprimento desta instrução 
pode resultar em ferimentos por 
corte.



Antes de operar o processador de 
alimentos certifique-se de que a tigela,
a lâmina e a tampa da tigela estejam 
devidamente montadas na base do 
processador de alimentos (veja o item 
“Preparando o Processador de Alimentos 
para Uso”). 

Coloque a base do processador de 
alimentos sobre um balcão seco e nivelado.

1. Desconecte o processador de alimentos 
da tomada. 

2. Alinhe as abas da tigela com as fendas 
em L na base. Gire a tigela em sentido 
anti-horário para travá-la na posição.

3. Encaixe a lâmina sobre o eixo, no centro 
da tigela, gire-a e pressione para baixo 
até que trave em posição de operação.  

4. Coloque os ingredientes a serem 
processados na tigela.

Usando o Processador de Alimentos

5. Coloque a tampa na tigela, alinhando 
as fendas em L da tampa com as abas 
da tigela. Gire-a em sentido anti-horário 
até que trave na posição.  

NOTAS:
Para evitar danos à tigela, não encaixe 
a tampa antes que a tigela esteja 
travada na base.

O seu processador de alimentos não irá 
funcionar se a tigela e a tampa não 
estiverem adequadamente travadas na 
base. 

NOTA: Pressione apenas um botão por 
vez. O processador de alimentos não 
funciona se os dois botões forem 
pressionados ao mesmo tempo.

6. Conecte o processador de alimentos na 
tomada.

7. Pressione e segure o botão de 
velocidade 1 (baixa) ou 2 (alta) para 
iniciar o processamento.

 Não exceda o tempo 
máximo de 25 
segundos contínuos 
de operação. 

8. Para adicionar ingredientes líquidos, 
durante o processamento, utilize o 
adicionador da tampa da tigela sem 
precisar removê-la. Veja “Dicas para

 o Processamento de Alimentos”. 

9. Quando os ingredientes forem picados 
à consistência desejada, solte o botão 
de velocidade.
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Usando o Processador de Alimentos

Removendo os ingredientes
Assim que a lâmina parar de girar, siga
as instruções do item “Desmontando o 
Processador de Alimentos”.

Para remover os ingredientes da tigela, 
utilize um raspador ou uma espátula. 

Dicas para o processamento
de alimentos

1. Para obter melhor 
resultado ao moer 
carne crua, use a 
velocidade 2 (alta) pra moer até 225 g 
por vez.

 

4. Use o processador de alimentos para 
fazer migalhas de pão, biscoito ou 
torradas. Para isso, quebre os alimentos 
em pequenos pedaços e adicione na 
tigela para processar. 

5. Para obter uma consistência uniforme 
dos alimentos, corte as cenouras, aipos, 
cogumelos, pimentões, cebolas e 
vegetais em pedaços de até 2,5 cm e 
adicione-os à tigela para serem 
processados. 

Orifício do 
adicionador de 
ingredientes 
líquidos

6. Use o processador de alimentos para 
picar nozes e moer salsa, manjericão, 
cebolinha, alho e outras ervas.  

7. Faça papinhas de bebê usando o 
processador de alimentos para 
transformar frutas ou vegetais cozidos 
em purê. Frutas e vegetais cozidos em 
purê também podem ser usados como 
base para sopas e molhos. 

8. Não use o processador de alimentos 
para processar grãos de café ou 
temperos rígidos, tais como noz-
moscada, pois podem danificar o

 seu produto. 

9. Não exceda o tempo máximo de 25 
segundos contínuos de operação.

2. Para obter melhores resultados no 
processamento de alimentos, pressione 
e solte o botão de velocidade 1 (baixa) 
ou 2 (alta). Não exceda o tempo 
máximo de 25 segundos contínuos de 
operação. Repita até que os ingredientes 
alcancem a consistência desejada.

3. Para adicionar ingredientes líquidos 
durante o processamento, como azeite 
de oliva, por exemplo, utilize o 
adicionador da tampa da tigela.
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4. Para evitar o risco de choque elétrico, 
não coloque o processador de 
alimentos, o cabo de alimentação ou o 
plugue, dentro da água ou outros 
líquidos. 

5. Nunca utilize materiais tóxicos 
(amoníaco, álcool, removedores, etc.) 
ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e 
nem esponja de aço ou escovas, na 
limpeza do seu produto.

 Estes materiais podem danificar e deixar 
odores desagradáveis no interior do seu 
produto.

 Evite também o contato destes 
materiais com o seu produto, pois 
poderão danificá-lo.

1. Antes de limpar o seu processador de 
alimentos, siga as instruções do item 
“Desmontando o Processador de 
Alimentos”.  

2. Lave manualmente a tigela, a tampa 
da tigela e a lâmina multifunções com 
sabão e água quente ou lave-os na 
bandeja superior da máquina lava-
louças.  

3. Limpe a base com um pano 
umedecido com água e sabão neutro. 
Seque com um pano limpo e macio.  6. Para proteger a lâmina, sempre monte 

novamente o processador de alimentos 
após a limpeza. 

7. O cabo de alimentação pode ser 
enrolado e armazenado 
convenientemente sob a base do 
processador. 

Cuidados e Limpeza

Perigo de Corte

Manuseie as lâminas com cuidado.

O não cumprimento desta instrução 
pode resultar em ferimentos por 
corte.
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Dados Técnicos

Questões Ambientais

Assistência Técnica ou de Manutenção

Modelo KJA03

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm) 127 x 241,3 x 177,8

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 342,9 x 287 x 215,9

Tensão/Voltagem (V) 127 ou 220

Frequência (Hz) 60

Potência (W) 240

Corrente (A) 2,5 ou 1,06

Volume (litros) 0,8

Peso líquido (kg) 1,16

Peso bruto (kg) 1,43

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 
processador de alimentos. Ambos os 
números podem ser encontrados na 
etiqueta, que está localizada na parte 
inferior do processador, para visualizá-la, 
vire o processador e localize uma etiqueta 
com as informações solicitadas.

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

1. Embalagem

A KitchenAid procura usar embalagens 
cujas partes sejam de fácil separação, bem 
como de materiais recicláveis.
Portanto, as peças das embalagens 
(calços de isopor, sacos plásticos e caixa 
de papelão) devem ter o seu descarte de 
maneira consciente, sendo destinados, 
preferencialmente, a recicladores.

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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