MIXER INOX
Manual de Instruções

INTRODUÇÃO
Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as
instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser
guardado para eventuais consultas.
NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as
primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos
materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência
de defeitos no aparelho.

CUIDADOS
•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em
outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a
Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem
o plugue em água ou em outro líquido.
•Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue,
nunca puxar pelo cordão elétrico.
•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
•O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
•Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e
nem tocar em superfícies quentes.
•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
•Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
•Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e
manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se
forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•Não utilizar este aparelho ao ar livre.
•Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
•Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da
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extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
•Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em
casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para
efeito de garantia.
•Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam
originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
•O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;
IMPORTANTE:
• Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso
indevido pode causar acidentes.
• Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à
evaporação repentina e causar ferimentos.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ADVERTÊNCIA
•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar
qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte,
incêndio ou choque elétrico.
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COMPONENTES
01.
02.
03.
04.

05.
06.
07.
08.

Botão para altas velocidades;
Mixer;
Lâmina;
Anel para pendurar;

Botão para baixas velocidades;
Motor do aparelho;
Botões de liberação do mixer;
Copo.
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FUNCIONAMENTO
1. Instalar o mixer no motor do aparelho pressionando os
botões de liberação do mixer e empurrando para cima
(Figura 1). Para desengatar, basta pressionar os botões de
liberação e fazer o movimento inverso para retirada do mixer.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma
tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto,
abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão de velocidade desejado, a luz
indicadora de funcionamento irá acender.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o
botão seletor de velocidade.
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CUIDADO: O tempo máximo de funcionamento do mixer em
alta velocidade não deverá ultrapassar 15 segundos. Uma
pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de
utilização consecutivos.
Figura 1
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DICAS DE UTILIZAÇÃO DO MIXER
• Milk shake de morango:
Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.
Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.
• Sopas:
Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em
poucos segundos.
• Leite em pó:
Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a
medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.
• Sucos concentrados:
Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com
consistência uniforme.
Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.
Dica: Sempre inicie a mistura em velocidade lenta para evitar respingos dos ingredientes.
Faça movimentos de cima para baixo durante o funcionamento (sem retirar a lâmina do líquido a ser
preparado) para uma melhor performance do aparelho.
•Suco de cenoura com laranja:
Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos. Preencha o copo com 2/5 de cenoura, 2/5 de água
gelada e adicione o restante com suco de laranja. Bata todos os ingredientes por aproximadamente
15 segundos, realizando movimentos para cima e para baixo. Peneire em seguida. Para adoçar,
utilize adoçante, mel ou açúcar a gosto.
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LIMPEZA
Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer.
Nota: Não deixar de molho na água o mixer, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos
eixos poderá ser eliminado.
• Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, deixar o
mixer em posição vertical para escorrer toda a água.
•Limpar a lâmina com água e detergente líquido. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza
dos acessórios.
IMPORTANTE:
• Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água
para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.
• Secar com cuidado todos os componentes.
CUIDADO: As lâminas do mixer são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.
• Limpeza rápida.
Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer
funcionar o aparelho durante alguns segundos.
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