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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS
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Lâmina com diâmetro grande
para fatiar em espiral

Lâmina para fatiar em espiral fi no

Lâmina para descascar

Lâmina com diâmetro pequeno
para fatiar em espiral

Lâmina para fatiar em espiral médio

Espeto de frutas e legumes

 

Corpo
do acessório

Alavanca
de liberação

Suporte
da lâmina

NOTA: Guarde o seu Espiralizador e todos os outros acessórios na caixa de 
armazenamento fornecida. Certifi que-se de manter longe do alcance de crianças.



SEGURANÇA DO ESPIRALIZADOR
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Perigo de Corte 

Manuseie as lâminas com cuidado.

Mantenha suas mãos e dedos longe das aberturas.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Use sempre o espeto para frutas e legumes.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em amputação ou 
ferimentos por corte.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA

Quando utilizar eletrodomésticos, precauções básicas de 
segurança sempre devem ser seguidas, incluindo as abaixo:

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

2. Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque a batedeira, 
o cabo de alimentação ou o plugue dentro da água ou outros 
líquidos. 

3. Certifique-se de desligar e retirar o plugue da tomada após cada 
uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.

 Retire o Espiralizador e os acessórios quando não estiver em uso. 
Certifique-se de que o motor esteja parado antes de desmontar o 
produto.

4. Mantenha as mãos, utensílios e outros objetos longe do 
Espiralizador e acessórios ou partes móveis durante a operação 
para evitar o risco de acidentes e danos ao produto. 

5. Nunca empurre o alimento com as mãos. Sempre utilize o espeto 
de frutas e legumes. 
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6. Se algum pedaço de alimento ficar preso na lâmina ou no espeto, 
desligue o motor da batedeira, retire o plugue da tomada, 
desmonte o Espiralizador e remova o pedaço de alimento que 
estiver preso.

7. Evite o contato com as peças móveis.

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

9. Não use o produto em ambientes externos.
 
10. Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas 

(incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou fisicas 
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento,

 a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

11. Este produto não pode ser utilizado por crianças.
 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que 

elas não estejam brincando com o produto.  
 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.
 Tome cuidado quando usar qualquer aparelho elétrico próximo
 de crianças.
 
12. Não opere o produto se o mecanismo de funcionamento e 

rotação estiver 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.

13. As lâminas são afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las,
 durante a montagem e remoção.

14. Não remova os alimentos até que o motor da batedeira esteja 
parado e desligado da tomada e que as lâminas rotativas

 estejam paradas.

15. Para evitar danos ao conjunto de engrenagens, não coloque o 
Espiralizador, dentro da água ou outros líquidos. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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USANDO O ESPIRALIZADOR

QUADRO DE LÂMINAS PARA FATIAR EM ESPIRAL

Nota: Corte e retire os extremos dos alimentos para assegurar que eles se fi xem 
corretamente no Espiralizador e para criar uma superfície plana que facilite o 
corte em espiral, o fatiamento e a retirada do centro dos alimentos.
Os alimentos devem conter entre 3,8 cm e 9,5 cm de diâmetro e não ultrapassar 
14 cm de comprimento. Este passo garante o encaixe correto dos alimentos no 
espeto para frutas e legumes.

Ao começar a fatiar, inicie com a velocidade “Stir” (“Mexer”), e ajuste na 
velocidade recomendada para cada lâmina de acordo com o quadro a seguir.

Ícone Utilize estas peças

Lâmina para fatiar
em espiral fi no

Espeto para frutas
e legumes

 e
Lâmina para 

descascar opcional

Abobrinha, batata 
doce, beterraba 4

6

6

4

4

Abobrinha, batata 
doce, batata

Maçã, pera

Abobrinha, 
beterraba

Batata, maçã

Lâmina para fatiar
em espiral médio

Lâmina com diâmetro 
grande para fatiar

em espiral

Lâmina com diâmetro 
pequeno para fatiar em 

espiral

Lâmina para descascar Espeto para frutas
e legumes

Com estas peças Alimentos
sugeridos

Velocidade 
da batedeira
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USANDO O ESPIRALIZADOR

INSTALANDO O ESPIRALIZADOR NA BATEDEIRA

1

2

3
Aperte o botão de fi xação 
até que o Espiralizador esteja 
completamente fi xo
à batedeira.

Para batedeiras com uma base de fi xação com tampa articulada: levante-a 
para abrir.
Para batedeiras com uma base de fi xação com tampa removível: gire o 
botão de fi xação no sentido anti-horário para retirar a tampa.

Insira o eixo do acessório 
Espiralizador na base de fi xação, 
assegurando-se de que o eixo 
encaixe na cavidade quadrada. 
Rotacione o Espiralizador se 
for necessário. O eixo deslizará 
completamente para o interior 
da base de fi xação quando 
estiver na posição correta de 
encaixe.
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Para instalar o espeto para frutas 
e legumes deslize-o sobre a 
montagem do espeto e gire-o 
no sentido anti-horário até ouvir 
um clique de encaixe.

Opcional: Para utilizar a lâmina 
para descascar, instale deslizando-a 
na base de suporte para lâminas 
até ouvir um clique de encaixe.

Posicione um prato ou tigela 
embaixo do Espiralizador, fi xe o 
alimento no espeto para frutas e 
legumes.

Instale a lâmina desejada.

Pressione a lâmina com 
diâmetro ao alimento para maior 
estabilidade.
Importante: Ao terminar, 
remova a lâmina antes de 
remover o alimento.

Puxe a alavanca de liberação e 
em seguida, empurre o suporte 
da lâmina para a batedeira para 
alinhar a lâmina com diâmetro 
ao centro do alimento.

USANDO O ESPIRALIZADOR

PREPARANDO PARA PROCESSAR
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Importante: Para preparar os alimentos antes de Espiralizar, lave-os e remova os 
talos, corte as extremidades e retire manchas se houverem.
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Após cada uso do seu 
Espiralizador remova as lâminas 
e acessórios. As peças móveis e 
os acessórios podem ser lavados 
à mão, com água morna e sabão 
ou detergente neutro ou na 
grade superior da lava-louças.

Limpe o corpo do acessório 
Espiralizador à mão, com água 
morna e sabão ou detergente 
neutro e seque-o com um pano 
limpo e macio. Não lave o 
produto na lava-louças e não 
o coloque dentro da água ou 
outros líquidos.

CUIDADOS E LIMPEZA /
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

LIMPEZA DO ESPIRALIZADOR E ACESSÓRIOS

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Importante: Para evitar danos ao produto, não coloque o corpo do Espiralizador 
dentro da água, outros líquidos ou na lava-louças. As demais peças e acessórios 
podem ser lavados em lava-louças.

Nota: Após a limpeza guarde o seu Espiralizador e todos os outros acessórios na 
caixa de armazenamento fornecida. Certifi que-se de manter longe do alcance de 
crianças.
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Se a batedeira apresentar 
mau funcionamento ou falhas 
de operação com o acessório 
Espiralizador, veja a seguir:

- Você seguiu as sugestões de 
preparação apresentadas no 
“Quadro de lâminas para fatiar em 
espiral”?

- Selecionou corretamente a lâmina 
recomendada para o tipo de 
alimento que será fatiado em 
espiral?

- A batedeira está conectada a uma 
tomada adequada?

 Consulte o Manual de Instruções 
da sua batedeira para encontrar 
possíveis soluções.

- O fusível do circuito da batedeira 
está funcionando corretamente? 
Consulte o Manual de Instruções 
da sua batedeira para encontrar 
possíveis soluções.

Se o problema não estiver relacionado 
a um dos problemas acima, veja 
item “Assistência Técnica ou de 
Manutenção”.

Não retorne o seu Espiralizador ou a 
batedeira ao revendedor, em caso de 
dúvidas ou de problemas no produto 
veja item “Assistência Técnica ou de 
Manutenção”.
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QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OU DE MANUTENÇÃO

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.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no fi nal 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.

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.

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 
Espiralizador.
Encontre o número de série na parte inferior do produto em uma etiqueta 
branca.
  
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 
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