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Conselhos de Segurança
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A utilização de um aparelho elétrico pede precauções elementares necessárias, que se seguem:
Leia atentamente as directivas:

.Não mergulhe jamais o aparelho em água ou outro líquido, a �m de evitar riscos de choque 
eléctrico.

.Este aparelho pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos e por pessoas com as suas 
capacidades física, mentais e sensoriais reduzidas, se correctamente vigiadas.

.As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por 
crianças ou por pessoas com capacidades reduzidas.

.Se o cabo de alimentação estiver dani�cado ou se o aparelho tiver problemas de funcionamento, 
deverá ser substituído pelo fabricante.

.Desligue o aparelho após cada utilização, para a montagem e desmontagem dos acessórios e 
antes da limpeza.

.Se as lâminas bloquearem, desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes.
Antes de ligar o aparelho, veri�car se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da sua 
tomada eléctrica.

.O aparelho deve estar sempre ligado a uma tomada com terra.

.Evitar deixar o cordão eléctrico entrar em contacto com superfícies quentes.
Nunca ponha os dedos ou outro objecto dentro da taça durante o funcionamento.

.Faça sempre funcionar o Blender com a tampa correctamente posta.

.Logo que misture os líquidos quentes assegure-se que a tampa doseadora seja retirada e comece 
sempre pela velocidade mais baixa (ou função sopa).

.Precauções devem ser tomadas quando da manipulação das lâminas, quando se esvazia a taça e 
quando se limpa:

Desligue o aparelho da alimentação antes de mudar ou de montar os acessórios.
Não utilizar o Blender no exterior

Este aparelho é destinado á utilização doméstica.

As utilizações nos seguintes casos, não são cobertas pela garantia:
- Cozinhas reservadas a pessoal de lojas, escritórios e outros locais pro�ssionais, hotelaria e motéis.

Conservar estes conselhos de segurança para uma utilização doméstica.



DESCRITIVO
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Taça Pequena*Taça de Vidro 

*Acessório Extra

Bloco Motor

Sup. Lâminas

Conj. Lâminas

Junta

Taça Pequena

Taça de vidro 1,8L

Espátula misturadora

Tampa de Estanticidade

Tampa doseadora 70 ml

Ice



Quadro de Comando
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Ice Smoothie Soups Desserts

Ice Smoothie Soups Desserts

Smoothie Soups Desserts

Soups Desserts

Modo Manual De�nições Pré-Programadas

0 = OFF: Se posto em zero, nem apioando em “ON” o aparelho funciona

Quebra Gelo:  Para quebrar gelo, mesmo sem adição de líquidos

Bebidas: Para misturar bebidas (Batidos, Smoothies ou cocktails) 

Sopas: Para fazer sopas quentes ou frias

Luz acessa = Aparelho ligado, pronto para ser utilizado

Luz a piscar = Aparelho em segurança

-  Falta de taça ou mal posta

-  Aparelho em sobrecarga - O aparelho deve ser posto
na posição 0 e corrigir as quantidades de líquido para
recomeçar

 

STOP :   Pára o funcionamento do aparelho

ON :   Pôr o aparelho em funcionamento

PULSE :    Funcionamento em velocidade máxima

Sobremesas Geladas: Misturar, fazer puré dos elementos mais densos e compactos. 
Utilizar a espátula para ajudar a misturar.

 

Rápido Devagar

Ice Smoothie Soups Desserts

Libertando a pressão do toque no botão, a velocidade para automaticamente. Esta função permite ter um 
controlo mais preciso, trabalhando desde o inicio por impulsos.
Logo que utilize a variação de velocidade, comece sempre em velocidade lenta e aumente progressiva-
mente até à velocidade mais adaptada para a sua preparação.



MONTAGEM DO BLENDER
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Coloque a junta de borracha no conjunto 
das 4 lâminas. Atenção risco de fugas se 
não �car bem colocada.

Vire a taça. Coloque o conjunto de lâminas 
na base.

Feche bem o suporte sobre a taça Posicione a taça sobre o bloco do motor, 
girando à direita e à esquerda.

Comece sempre por introduzir os líquidos 
antes dos sólidos.

Coloque os ingredientes na taça. Não 
ultrapasse o nível máximo (ver capacidades 
na Pág. 9)



UTILIZAÇÃO DO BLENDER
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Manual Auto
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Coloque a tampa e apoie �rmemente. 
Introduza a tampa doseadora, ligue o 
aparelho.

Escolha uma velocidade ou uma função e 
carregue no ON, a luz �ca acesa.

Utilize a espátula para rebater os ingredientes 
ou facilitar a mistura de preparações espessas.

Carregar no STOP para desligar. Ponha o 
selector em ZERO para libertar o aparelho 
da tensão eléctrica.

Não levante nunca a tampa durante o funcionamento. Para juntar os ingredientes durante a 
mistura, retire a tampa doseadora ou pare o aparelho antes de abrir.

Líquidos quentes: Levante a tampa doseadora para deixar sair o vapor.
Nunca faça trabalhar o Blender vazio.

Para misturar produtos secos ( ex: nozes, especiarias, etc.) utilize a  mini taça onde a lâmina é 
adaptada, senão arrisca-se a dani�car a lâmina do Blender.

O aparelho está equipado com um protector térmico que desliga automaticamente o motor 
no caso de sobrecarga ou de funcionamento demasiadamente prolongado.

Carregue em STOP e espere o arrefecimento completo do aparelho antes de voltar a ligar.

Não o faça trabalhar em continuo mais de 1 minuto.



MONTAGEM DA TAÇA PEQUENA ( ACESSÓRIO OPCIONAL)

7

 

1

3

5 6

2

4

Aviso: O conjunto de lâminas pode estar bastante quente após utilização.

Coloque os ingredientes na mini taça Coloque a junta de borracha nas lâminas

Coloque o conjunto das lâminas na mini 
taça

Coloque o suporte e feche rodando sobre a 
mini taça

Gire a mini taça colocando-o sobre o bloco 
do motor.

Apoie com a mão para assegurar o 
funcionamento. Selecione uma velocidade 
e carregue no ON.



CAPACIDADES DE TRABALHO
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Os ciclos foram determinados por quantidades máximas indicadas. 
Pode sempre interromper o programa antes do �m do ciclo, 
se preferir quantidades inferiores ou se desejar um resultado menos �no.

Blender

Taça Pequena

Max. quantidade Utilização Tempo

Gelo partido
300g  

(approx. 15/20 cubos)
Se necessário arrefeça 

a taça antes 
 60 s

Smoothies
1.8 L smoothies e cocktails  
1.5 L Bebidas à base de leite

Coloque primeiro
os líquidos

 60 s

  Sopas Sopas Quentes 1,8L
nunca trabalhe com o Pulsar, 

se necessário utilize a espátula 60 s

Sobremesas
Geladas

300g fruta congelada  
(pedaços 2cm)  

ou 4 bolas de gelado

junte liquido e utilize 
a espátula 60 s

Ingredientes Max. Quantidade Velocidade Tempo recomend.

Nozes 100g 3 20 s

Grãos de café 80g 4 40 s

Puré bébé 200g 1 50 s

Especiarias 100g 4 20 s

Cebolas 100g 1 30 s

Dried apricots 100g 4 30 s

Biscoitos 
30g 4 15 s

Açucar em pó    200g 4 60 s

Carne cozida 100 g 2 15 s

Carne crua 200 g  
(cubos de 2cm ) 4 10 s

Queijo Seco 80g (cubos  2cm) 4 5 s

Ice Smoothie Soups Desserts

Ice Smoothie Soups Desserts

Smoothie Soups Desserts

Soups Desserts



LIMPEZA
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Auto Limpeza 
Imediatamente após cada utilização:
Deite 1L de água morna, mais algumas gotas de liquido da loiça na taça do Blender.
Feche hermeticamente a tampa e deixe trabalhar 20 seg. em velocidade 3.
Lave abundantemente.

Limpeza completa

 

Desmonte todas as peças destacáveis, sem 
esquecer as juntas.

Se necessário podem separar a capsula da 
tampa doseadora.

Para melhores resultados, recomendamos 
lavar a tampa e as juntas á mão.

Limpe a base com um pano húmido. Nunca 
emergir o motor na água.

Veri�que sempre os pernes de segurança 
Limpar com uma esponja húmida.


