GLASS BOWL QUICK START GUIDE

Compatible only with Stand Mixer Artisan (KEA30, KEA33 and KED33) and Stand Mixer Classic (KEA26).

BEFORE USING
Your Stand Mixer is individually adjusted at the factory for optimal performance. When using
the Glass Bowl, it may be necessary to readjust the Beater to Bowl clearance. Ensure your bowl
is securely attached to the mixer. When correctly positioned, the handle and pour spout should
not touch the pedestal of the mixer. Please refer to the “Use and Care” Guide for complete
instructions on adjusting the Beater to Bowl clearance.

GUIDE TO ATTACHING GLASS BOWL TO MIXER

1

2

Turn the Stand Mixer OFF (0) and unplug.

Align Glass Bowl and twist in place.

TIPS FOR USE

CARE AND CLEANING

-F
 or Frosted and Hammered Glass Bowls,
remove the Thread Ring before using in a
microwave.

Bowl and Thread Ring are dishwasher-safe top
rack only.

-T
 o avoid product damage, do not use the
Glass Bowl in areas of high heat, such as an
oven or on a stove top.
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GUIA RÁPIDO PARA TIGELA DE VIDRO
Compatível apenas com as batedeiras Stand Mixer Artisan (KEA30, KEA33 e KED33) e Stand Mixer Classic (KEA26).

ANTES DE USAR
A sua batedeira Stand Mixer é ajustada individualmente na fábrica para que tenha um ótimo
desempenho. Ao usar a tigela de vidro, pode ser necessário reajustar a batedeira para dar
espaço livre à tigela. Certifique-se que a sua tigela está firmemente presa ao misturador. Quando
corretamente posicionada, a pega e o bico de verter não devem tocar no pedestal da batedeira.
Consulte o Guia de “Uso e Cuidados” para obter instruções completas sobre como ajustar a
folga ente a batedeira e a tigela.

GUIA PARA FIXAR A TIGELA DE VIDRO À BATEDEIRA

1

2

Desligue a batedeira (0) e retire o plug da
tomada.

Alinhe a tigela de vidro e gire-a para a posição
correta.

DICAS PARA USO

CUIDADOS E LIMPEZA

-P
 ara tigelas de vidro foscas e marteladas, remova
o anel roscado antes de usar no micro-ondas.
- Para evitar danos ao produto, não usar
a tigela de vidro em áreas de muito calor,
como em fornos ou em bocas de fogões.

A tigela e o anel roscado podem ser lavadas
na máquina lava-louças somente na prateleira
superior.
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TERMO DE GARANTIA
O seu produto KitchenAid é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de
3 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao
primeiro adquirente.
A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos
devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo Serviço Autorizado KitchenAid, como
sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência
técnica do Serviço Autorizado KitchenAid.
Apenas a Rede de Serviços Kitchen Aid, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão
responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de
garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de
fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto
a partir da data da chamada. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente
invalidadas se:
• Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor
quanto a utilização do produto;
• Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do
Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como,
nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível
com o produto, etc;
• Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis
com a recomendada no Manual do Consumidor do produto;
• Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou
modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por
pessoas ou entidades não credenciadas pela
Whirlpool S.A.;
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou
da etiqueta de identificação do produto.
As garantias legal e/ou especial não cobrem:
• Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não
pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os
especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
• O deslocamento do consumidor até a assistência técnica para eventuais consertos.
• Despesas com instalação do produto realizada por qualquer pessoas/empresas não
credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no
Manual do Consumidor.
• Transporte do produto até o local definitivo da instalação.
• Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS
POR TERCEIROS.
• Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador.
Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a
compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema,
recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o
responsável pelo serviço de entrega.
• Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou
externas de produtos vendidos em saldões ou produtos de mostruário. Esses produtos
têm garantia de 3 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal
de compra do produto.
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TERMO DE GARANTIA
• Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
1. Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
2. Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos
ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
3. Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza. Os produto de limpeza são
indicados no Manual de Consumidor.
• Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a avaliação na visita do
técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por
esta garantia;
• Orientação de uso cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em
etiquetas orientativas que acompanham o produto não serão cobradas.
• Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas
e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água
ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido
no Manual do Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do
produto;
• Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de
resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu
funcionamento e finalidade de utilização;
• Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio,
quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva,
inundação, etc.
Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome,
qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui
explicitadas.
A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de
seus produtos, sem aviso prévio.
Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território
brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e
Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.
Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro n° 675 - Jardim Santa Emilia
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759

©2020 Todos os direitos reservados.
KITCHENAID e o design da batedeira Stand Mixer são marcas comerciais nos EUA e em outros países.
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©2020 All rights reserved.
KITCHENAID and the design of the Stand Mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.
Todos os direitos reservados.
KITCHENAID e o design da batedeira Stand Mixer são marcas comerciais nos EUA e em outros
países.
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