
Liquidificador com Magnetic Drive

KUA25
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual W10793861A.indd   1Manual W10793861A.indd   1 03/07/15   15:1903/07/15   15:19



Manual W10793861A.indd   2Manual W10793861A.indd   2 03/07/15   15:1903/07/15   15:19



3

ÍNDICE

AVISOS DE SEGURANÇA ............................................................... 4
       Instruções importantes de segurança ..................................... 4
       Condições elétricas ................................................................. 6
       Potência do motor em cavalos (cv)......................................... 6

POR ONDE COMEÇO? ................................................................... 7
       Rede elétrica da residência ..................................................... 7
       Conexão à tomada ................................................................. 7

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS .......................................................... 8
       Peças e acessórios................................................................... 8

MONTANDO O LIQUIDIFICADOR .................................................. 9
       Preparando o liquidificador para utilização ............................ 9

USANDO O LIQUIDIFICADOR ........................................................ 9
       Utilizando o liquidificador ...................................................... 9
       Guia de funções do liquidificador ........................................ 12

DICAS PARA BONS RESULTADOS ................................................ 13
      Dicas rápidas ......................................................................... 13
      Sugestões de utilização para obter melhores resultados ....... 14

CUIDADOS E LIMPEZA ................................................................ 15
      Limpando o liquidificador  .................................................... 15

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS ........................................................ 16

DADOS TÉCNICOS ....................................................................... 18

QUESTÕES AMBIENTAIS .............................................................. 18

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO ........................... 19

Manual W10793861A.indd   3Manual W10793861A.indd   3 03/07/15   15:1903/07/15   15:19



A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto contém 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. Para evitar o risco de choque elétrico não coloque o 
corpo do liquidificador, o cabo de alimentação ou o 
plugue, dentro da água ou outros líquidos.

 3. 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.

 4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o 
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produto. Este produto não deve ser operado por 
crianças e a unidade deve estar fora do alcance de 
crianças durante a operação. O produto e o cabo de 
alimentação devem ficar longe de alcance de crianças. 
Crianças não devem fazer serviços de limpeza ou 
manutenção do produto.

 5. 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, antes de esvaziar o 
produto e antes de limpar. Certifique-se de que o motor 
esteja parado antes de desmontar o produto.

 6. Evite contato com as peças móveis do seu aparelho 
elétrico.

 7. 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.

 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 afastados da jarra 
durante o funcionamento do liquidificador para evitar o 
risco de ferimentos graves e danos ao produto. Quando 
o liquidificador estiver desligado e totalmente parado, 
pode ser utilizada uma espátula para a remoção dos 
alimentos. 

11. As lâminas são afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las, 
ao esvaziar a jarra e durante a limpeza.

12. O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos 
pela Kitchenaid pode causar incêndio, choque elétrico ou 
ferimentos. 
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Potência: 1470 W

13. A luz intermitente indica que o produto está pronto para 
funcionar, evite qualquer contato com as lâminas ou 
peças móveis. 

15. Este aparelho foi desenvolvido somente para uso 
doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISOS DE SEGURANÇA
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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 liquidificador, 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 liquidificador não 
alcançar a tomada, consulte um 
eletricista especializado para instalar 
uma tomada próxima do seu produto.

Tensão: 127 V

Frequência: 60 Hz

Potência do motor em cavalos (cv)

A potência do motor em cavalos foi 
medida com um dinamômetro, um 
aparelho utilizado em laboratórios 
para medir a potência mecânica dos 
motores. A referência ao motor de 
?   cv (?   W) de potência máxima 
reflete a potência de saída do motor 
e não a potência de saída da jarra do 
liquidificador. Tal como acontece com 
todos os liquidificadores, a potência 
de saída da jarra não corresponde à 
potência do motor em si. Este motor 
fornece à jarra ?   cv (?   W) de 

potência máxima, permitindo ao 
liquidificador proporcionar um ótimo 
funcionamento para todas as suas 
receitas.

Nota: Em conformidade com diretrizes 
dos fabricantes de dispositivos 
médicos, fabricantes de produtos 
equipados com ímãs recomendam que 
pessoas portadoras de marca-passos 
e desfibriladores implantados, tomem 
cuidado ao utilizar o liquidificador 
e mantenham o dispositivo médico 
a uma distância maior de 30 cm do 
liquidificador.
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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 
liquidificador 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 liquidificador, 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 liquidificador, 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 
liquidificador.

• Em caso de oscilação na tensão 
da rede elétrica, instale um 
estabilizador automático de tensão 
com potência mínima de 1500 
Watts, entre o liquidificador

 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 liquidificador 127 V em
 tensão 220 V, utilize um estabilizador 

bivolt 1,5 kVA com saída 127 V.

• Nunca conecte o seu liquidificador 
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 liquidificador e resultando 
em acidentes com fogo. Use uma 
tomada exclusiva.
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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

8

Tampa removível de 
ingredientes com 

marcas de medidas

Funil removível

Base de 
metal 
fundido

Jarra com tampa 
(livre de BPA)

Lâminas de aço 
inoxidável

Botão seletor de 
função (*)

Transmissão 
magnética
(não visível)

 (*) Veja item “Guia de funções do liquidificador”.

Alavanca de 
desencaixe 
da jarra
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Para utilizar o liquidificador, ligue o 
produto a uma tomada adequada e 
aterrada.

O liquidificador possui 4 funções pré-
definidas: bebidas geladas/
vitaminas, milkshakes, sopas/
molhos e sucos. Também possui as 
funções de velocidade variável e 
pulsar, que permitem personalizar a 
sua mistura para qualquer receita. 
Veja item “Guia de funções do 
liquidificador”.

Antes do primeiro uso
Antes de utilizar o seu liquidificador 
pela primeira vez, limpe o corpo do 
produto com água morna, sabão 
neutro e seque com um pano limpo e 
macio. Lave a jarra, o funil e a tampa 
para ingredientes com água morna e 
detergente líquido. Veja item “Cuidados 
e limpeza”. Enxágue e seque bem as 
peças.

MONTANDO O LIQUIDIFICADOR 

Preparando o liquidificador para utilização 
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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.

Antes de utilizar

Antes de utilizar o liquidificador, 
certifique-se de que a jarra esteja 
corretamente encaixada na base do 
produto.
O liquidificador não funciona se a jarra 
e a tampa não estiverem corretamente 
encaixadas na base. Se a jarra for 
removida da base durante o 
funcionamento, o liquidificador para de 
funcionar e a lâmina é travada após 
alguns segundos.

USANDO O LIQUIDIFICADOR  

Utilizando o liquidificador 
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Remova a jarra da base do 
liquidificador para adicionar os 
ingredientes. Puxe a alavanca 
de desencaixe da jarra para 
removê-la. Segure a jarra pela 
alça e puxe na sua direção.

Alinhe o topo da jarra sob o 
topo da base, e em seguida, 
deslize-a até o compartimento. 
Certifique-se de que a jarra esteja 
corretamente encaixada.

Insira os ingredientes na jarra. 
Adicione líquidos primeiro, 
seguido de alimentos macios e 
finalmente gelo ou frutas 
congeladas. Não ultrapasse a 
linha de capacidade máxima 
(1,75 litros) ao encher a jarra, 
principalmente quando estiver 
processando líquidos. Encaixe a 
tampa primeiro pelo lado do 
bico e depois pelo da alça, 
assegurando-se de que esteja 
encaixada corretamente.
O liquidificador não vai funcionar 
se a tampa não estiver encaixada 
corretamente. 

Assegure-se de que a jarra esteja 
encaixada corretamente na base, 
conferindo se a ponta da 
alavanca de desencaixe está 
entre os dois detalhes 
triangulares na base da jarra. 
Você ouvirá um clique de 
encaixe.

USANDO O LIQUIDIFICADOR 

Nota: Deve haver cerca de 1 cm de 
base visível ao redor da jarra quando 
estiver encaixada corretamente.

10
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USANDO O LIQUIDIFICADOR 

5

7

9

6

8

10

Gire o botão seletor de função 
para selecionar a função pré-
definida desejada ou a velocidade 
variável. Veja item “Guia de 
funções do liquidificador”.

Você pode utilizar a tampa 
removível de ingredientes e o 
funil removível para adicionar 
mais ingredientes na jarra durante 
o processamento dos alimentos. 
A tampa para ingredientes possui 
medidas que auxiliam na medição 
dos ingredientes adicionados.

O liquidificador para 
automaticamente quando a 
função for completada. Um sinal 
sonoro é emitido sinalizando que 
o ciclo está completo ou 
pressione o botão INICIAR/PARAR 
para parar o liquidificador 
manualmente.

Pressione o botão INICIAR/
PARAR. 

Para utilizar a função pulsar, gire 
o botão seletor de função para 
PULSAR e PRESSIONE E SEGURE 
o botão INICIAR/PARAR pelo 
tempo de processamento 
desejado. 

Puxe a alavanca de desencaixe da 
jarra quando terminar o 
processamento. Segure a jarra 
pela alça com firmeza e puxe-a 
na sua direção para desencaixá-
la da base. 
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USANDO O LIQUIDIFICADOR 

As 4 funções pré-definidas de receitas foram desenvolvidas 
baseadas em receitas típicas de cada categoria.
No entanto, nem todas as receitas são exatamente iguais e 
algumas receitas poderão obter melhores resultados em uma 
função diferente da pré-definida. Por exemplo, alguns milkshakes 
com frutas congeladas são melhor processados na função 
bebidas geladas/vitaminas. Ao processar vitaminas você pode 
preferir uma textura mais fina que a função sucos proporciona. 
Recomendamos que você  faça experiências para encontrar a 
melhor função para as suas receitas favoritas.

Guia de funções do liquidificador

Função Descrição
Tempo de 

processamento 
(em min:seg)

Itens a processar

BEBIDAS
GELADAS/  

VITAMINAS

MILKSHAKES

SOPAS/
MOLHOS

SUCOS

P
PULSAR

VELOCIDADES 
VARIÁVEIS

Pulsos rápidos e curtos 
para processar grandes 
quantidades de alimentos 
duros, como gelo, 
vegetais congelados ou 
frutas congeladas.

Processamento longo, 
velocidade baixa para o 
processamento de 
vitaminas, consistência 
uniforme quando 
processar alimentos de 
consistência grossa e 
viscosa.

Aceleração gradual de 
potência e velocidade de 
mistura. Perfeito para 
processar ingredientes 
quentes.

Alta velocidade das 
lâminas para produzir 
uma textura fina, para 
receitas com alimentos 
ricos em fibras, com casca 
ou sementes.

Permite o controle preciso 
da duração e frequência 
do processamento. 

Perfeito para receitas 
delicadas.

Velocidades ajustáveis que 
proporcionam corte e 
mistura precisos para 
qualquer receita.

01:05

01:39

01:25

01:29

Pulsos curtos de
2-3 segundos, 

conforme
necessário

Acima de 2:00, 
conforme

necessário para a 
receita desejada.

Bebidas com gelo 
picado.                                 

Gelo picado.

Bebidas a base de 
sorvetes.                           

Bebidas a base de 
sorvete/leite com 
gelo.  

Bebidas a base de 
iogurte congelado.

Bebidas quentes.            

Sopas.

Sucos de frutas a 
partir de polpas 
congeladas.      

Bebidas a base de 
frutas (textura fina). 

Cobertura de 
migalhas salgada.                     

Cobertura de 
migalhas doce.                                  

Salada de carne para 
rechear sanduíches

Molho Pesto.                                

Molhos.                             

Salada de carne para 
rechear sanduíches.       

Queijos duros ralados.      

Fruta congelada picada 
(descongelar ligeiramente 
até que possa ser furada 
com a ponta de uma faca).

Ricota ou queijo cottage 
(colonial).

Purê de frutas ou de legumes 
/ comida de bebês.

Purê de carne / comida a 
base de carne para bebês.

Panquecas / massa de waffle.

Molhos para saladas.                      

Molhos quentes.

Molhos frios de frutas ou 
vegetais.    

Frutas frescas picadas.         

Vegetais frescos picados.

Frutas picadas.        

Vegetais picados.

Gelatinas fofas para tortas/
sobremesas.   

Bolo de queijo.         

Mousse.
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DICAS PARA BONS RESULTADOS

Dicas rápidas 

Usando o liquidificador 

• Desligue o liquidificador antes de 
utilizar utensílios na jarra. Utilize uma 
espátula de silicone para misturar 
os ingredientes apenas quando o 
liquidificador estiver desligado.

 Nunca utilize utensílios na jarra, 
incluindo espátulas durante o 
funcionamento do liquidificador.

  
• O liquidificador é capaz de processar 

ingredientes quentes. Se for possível, 
deixe os alimentos quentes esfriarem 
antes de processá-los no liquidificador.

• Para melhores resultados, quando 
estiver processando alimentos ou 
líquidos quentes, não encha a jarra 
do liquidificador até o topo. Encaixe a 
tampa, remova a tampa removível de 
ingredientes, e coloque uma toalha 
sobre o orifício. 

• O liquidificador não dever ser utilizado 
como um dispositivo de aquecimento. 

Dispositivo magnético  

• Esteja ciente de que a jarra e a base do 
liquidificador contêm ímãs que podem 
atrair outros utensílios. Por exemplo, 
a jarra pode atrair utensílios de metal 
quando colocado sobre a bancada.

• Itens de metal também podem ser 
atraídos pela base do liquidificador 
quando a jarra não estiver no lugar. 
No entanto, o liquidificador não vai 
funcionar sem que a jarra e a tampa 
estejam corretamente encaixadas.

• Antes de cada uso, certifique-se de que 
a base da jarra esteja livre de pequenos 
detritos magnéticos.

Processando na função 
“Velocidades variáveis”  

• Para misturas processadas na função 
velocidades variáveis, comece 
o processo de mistura com uma 
velocidade baixa para obter uma 
mistura homogênea dos ingredientes. 

Em seguida, aumente a velocidade, 
conforme desejado. Você vai descobrir 
que as funções de receitas pré-
definidas tornam mais fácil a mistura 
através da variação automática da 
velocidade.

• O liquidificador pode funcionar sem a 
intervenção do usuário, pois a função 
de velocidade variável desliga-se 
automaticamente após 2 minutos, 
para garantir que o liquidificador 
não funcione por mais tempo que o 
necessário e que a receita não passe 
do ponto de mistura. Se você quiser 
misturar por mais tempo, reinicie  o 
liquidificador pressionando o botão 
INICIAR/PARAR.

Utilizando o funil de 
alimentação 

• Se desejar, remova a tampa para 
adicionar ingredientes à mistura, 
enquanto o liquidificador estiver em 
operação.

• A tampa para ingredientes e o funil 
precisam ser limpos mesmo que não 
tenham sido utilizados.

• Para garantir uma mistura homogênea 
dos ingredientes, adicione-os no início 
do ciclo de processamento para que 
o liquidificador processe durante o 
máximo de tempo. 

• Para obter pedaços de frutas ou 
vegetais no final da mistura, adicione 
os ingredientes no final do ciclo de 
processamento.

• Se a tampa para ingredientes não 
encaixar corretamente, verifique 
se o funil se encontra virado para 
baixo.  Se continuar a ter problemas 
no encaixe, gire o funil ou a tampa 
até encontrar a posição correta de 
encaixe.

• Limpe a parte interna do funil após 
cada uso.
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DICAS PARA BONS RESULTADOS

Picando gelo 

• O gelo retirado diretamente do 
freezer terá um resultado melhor no 
processamento. 

• Cubos pequenos de gelo são picados 
mais rapidamente do que os cubos 
maiores.

• Para melhores resultados, ao picar 
o gelo, adicione os cubos através 
do funil de alimentação durante o 
funcionamento do liquidificador.

Sugestões de utilização para obter melhores resultados 

Dissolver gelatina aromatizada 

Coloque água fervente na jarra do 
liquidificador e adicione a gelatina. 
Remova a tampa para ingredientes e 
coloque uma toalha sobre o orifício. 
Utilize a função velocidades variáveis 
e processe a uma velocidade baixa até a 
gelatina dissolver completamente (cerca 
de 10 a 30 segundos).
Adicione os outros ingredientes. 

Picar frutas e legumes  

Coloque 475 ml de pedaços de frutas 
ou legumes na jarra. Feche com a tampa 
e processe na função pulsar, utilize os 
pulsos (2 a 3 segundos de cada vez) até 
atingir a consistência desejada.

Purê de frutas  

Coloque 475 ml de frutas cozidas 
ou enlatadas na jarra. Adicione 2 a 4 
colheres de sopa (30 a 60 ml) de suco de 
fruta ou água para cada 240 ml de fruta. 
Feche com a tampa e processe na função 
pré-definida de milkshakes. 

Purê de legumes 

Coloque 475 ml de legumes cozidos 
ou enlatados na jarra. Adicione 2 a 4 
colheres de sopa (30 a 60 ml) de caldo 
de legumes, água ou leite para cada 
240 ml de legumes. Feche com a tampa 
e processe na função pré-definida de 
milkshakes. 

Para remover os grumos de 
molhos 

Se o molho criar grumos, coloque-o na 
jarra, feche com a tampa e processe na 
função pré-definida de milkshakes até 
obter uma textura suave.

Misturar farinha com líquidos 
para engrossar 

Comece adicionando os ingredientes 
líquidos na jarra e em seguida adicione 
a farinha. Feche com a tampa e processe 
na função pré-definida de milkshakes.

Preparar molho branco 

Comece adicionando o leite à jarra, 
e em seguida adicione a farinha. Se 
desejar, adicione o sal. Feche com 
a tampa e processe na função pré-
definida de milkshakes.

Preparar massa para panquecas 
ou waffles a partir de misturas 
instantâneas 

Comece adicionando os ingredientes 
líquidos à jarra e em seguida adicione a 
mistura e o restante dos ingredientes. 
Feche com a tampa e processe na 
função pré-definida de milkshakes. 
Pare o liquidificador e raspe os lados da 
jarra se for necessário.

Preparar vitaminas de frutas 

Comece adicionando os ingredientes 
líquidos e congelados à jarra e em 
seguida, adicione o restante dos 
ingredientes. Feche com a tampa e 
processe na função pré-definida de 
bebidas geladas/vitaminas.

Manual W10793861A.indd   14Manual W10793861A.indd   14 03/07/15   15:1903/07/15   15:19



15

Nota: Para melhores resultados na limpeza do liquidificador, tire a tampa, a tampa 
para ingredientes e o funil e lave todas as peças cuidadosamente após cada 
utilização.

3 Para limpar a jarra, a tampa, a tampa para ingredientes e o funil: 
Todas estas peças podem ser lavadas na grade superior da lava-louças.  Ou 
podem ser lavados à mão, com água morna e sabão ou detergente neutro e 
seque-as com um pano limpo e macio. Certifique-se de secar todas as peças 
do liquidificador antes de guardá-las.

CUIDADOS E LIMPEZA

Limpando o liquidificador 

1 2Para limpar a base do 
liquidificador e o cabo de 
alimentação: Antes de limpar o 
liquidificador certifique-se de 
desligá-lo e retirar o plugue da 
tomada. Limpe com água morna 
e sabão neutro e seque com um 
pano limpo e macio. Certifique-
se de sempre limpar dentro do 
funil de alimentação após o uso.

Para limpar o liquidificador 
rapidamente, ainda montado 
na base: Adicione algumas 
gotas de detergente de louças 
em meia jarra de água e acione 
o ciclo de bebidas geladas/
vitaminas. Quando ciclo 
terminar descarte a água e 
limpe completamente.

• Faça a limpeza do liquidificador após cada uso. Certifique-se de desligar e 
desconectar o liquidificador da tomada antes de fazer a limpeza.

•Para evitar danos ao produto, não coloque a base do liquidificador, o cabo de 
alimentação ou o plugue, dentro da água ou outros líquidos.

•Para evitar danos ao liquidificador, nunca utilize produtos abrasivos (sapólios, 
pastas, etc.) e nem esponjas metálicas ou escovas na limpeza do seu produto, pois 
podem danificá-lo. 
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Entendendo os códigos luminosos do liquidificador.

IMPORTANTE: O liquidificador não funcionará sem que o botão INICIAR/PARAR seja 
pressionado antes.

Modo pronto    

Se o indicador LED 
acender 
gradualmente, 
aumentar de 
intensidade e 
desligar, o 
liquidificador está 
pronto para o uso. 
Pressione o botão 
INICIAR/PARAR para 
iniciar o 
liquidificador. 

Modo erro     

Se o indicador LED piscar 
rapidamente, o liquidificador 
não está pronto para o uso.

As razões mais comuns 
incluem:                                                   
- A jarra não está posicionada  
  corretamente na base.     
- A jarra foi removida antes   
  de completar o processo.

- O liquidificador está travado.

Primeiramente, gire o botão 
para a posição DESLIGA.                     
Em seguida, certifique-se de 
que a jarra esteja posicionada 
corretamente na base. 
Selecione a função desejada e 
pressione o botão INICIAR/ 
PARAR.                                        

Se o liquidificador estiver 
travado, ele vai parar 
automaticamente para evitar 
danos ao motor. Pressione o 
botão INICIAR/PARAR, 
desconecte o cabo de 
alimentação da tomada e 
remova a jarra da base, e com 
uma espátula libere as lâminas 
removendo os alimentos do 
fundo da jarra. Para reiniciar, 
primeiramente gire o botão 
para a posição Desliga, então 
selecione a opção desejada e 
pressione INICIAR/PARAR.

Se o indicador LED não piscar 
após a função ter sido 
selecionada, o liquidificador 
não está pronto para uso.

As razões mais comuns 
incluem:

- O liquidificador está no     
  “modo economia”.

- O liquidificador foi 
  desconectado da tomada ou 
  ocorreu uma queda de 
  energia.

O liquidificador pode ter 
ativado o “modo economia”.
Esta função tem o objetivo de 
economizar energia quando o 
liquidificador fica parado 
durante alguns minutos. 

Gire o botão para a posição 
DESLIGA. Certifique-se de que 
a jarra esteja posicionada 
corretamente na base e 
escolha uma das funções de 
receitas pré-definidas e 
pressione o botão INICIAR/
PARAR.

Se o liquidificador não 
funcionar, veja a seguir mais 
informações de como corrigir 
erros de operação.

O indicador LED 
pisca lentamente 

O indicador LED pisca 
rapidamente  

O indicador LED
não pisca 
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O liquidificador não funciona quando uma função é selecionada

O liquidificador pára durante o funcionamento 

• Se o indicador LED estiver piscando 
rapidamente, a jarra pode não estar 
posicionada corretamente na base, 
ou o liquidificador está no “modo 
economia” e precisará ser reiniciado, 
para isso, pressione o botão INICIAR/
PARAR. Siga as instruções indicadas 
no “modo Erro”.

• Certifique-se de que o liquidificador 
esteja conectado a uma tomada de 3 
pinos, adequada e aterrada. Se estiver, 
pressione o botão INICIAR/PARAR 
e então desconecte o liquidificador 
da tomada. Volte a conectar o 
liquidificador na tomada e pressione 

• Perda de potência – Gire o botão 
para a posição DESLIGA e em seguida 
para a posição desejada e pressione o 
botão INICIAR/PARAR.

• O liquidificador desliga 
automaticamente após 2 minutos 
de funcionamento na função 
velocidades variáveis. Para reiniciar, 
gire o botão para a posição DESLIGA 
e em seguida para a posição desejada, 
e pressione o botão INICIAR/PARAR.

• O liquidificador pode estar travado, 
se isto ocorrer, ele para de funcionar 
automaticamente para evitar danos 

o botão INICIAR/PARAR. Se o 
liquidificador não funcionar, verifique 
o fusível ou disjuntor do circuito 
elétrico em que o liquidificador está 
conectado e certifique-se de que o 
circuito esteja fechado.

• A jarra pode estar desencaixada da 
base. Certifique-se de que a jarra 
esteja posicionada corretamente na 
base e que a tampa esteja alinhada.

• O liquidificador pode precisar ser 
reiniciado. Gire o botão para a 
posição DESLIGA e em seguida para a 
posição desejada.

ao motor. Gire o botão para a posição 
DESLIGA, desconecte o cabo de 
alimentação da tomada, remova a 
jarra da base do liquidificador, e com 
uma espátula, retire os alimentos 
presos nas lâminas e no fundo da 
jarra. Para reiniciar, gire o botão para 
a posição DESLIGA e em seguida 
para a posição desejada e pressione o 
botão INICIAR/PARAR.

 Se o problema persistir com os passos 
indicados nesta seção, entre em 
contato com a Assistência Técnica 
Autorizada.

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.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Manual W10793861A.indd   17Manual W10793861A.indd   17 03/07/15   15:1903/07/15   15:19



Tensão/Voltagem (V)             127 

Potência (W)               1470

18

Modelo  KUA25

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm)  406 x 190 x 330     

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 495 x 406 x 254 

Frequência (Hz) 60

Volume (litros) 1,75

Peso líquido (kg) 9,8

Peso bruto (kg) 11,3

DADOS TÉCNICOS

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 do mesmo.

• 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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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
Liquidificador.

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

19

Manual W10793861A.indd   19Manual W10793861A.indd   19 03/07/15   15:1903/07/15   15:19



W10793861A  -  Rev. A  -  03/07/2015

® 2014. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

FOR THE WAY IT’S MADE.®

kitchenaid.com.br

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675

Jardim Santa Emília CEP 04183-901
São Paulo - SP - Caixa postal 5171

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759

Manual W10793861A.indd   20Manual W10793861A.indd   20 03/07/15   15:1903/07/15   15:19




