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INTRODUÇÃO

TRITURAR E MOER

Parabéns pela escolha do Mini Processador 2P

1.Para usar o aparelho, retirar a tampa do aparelho e colocar o alimento na jarra, ver a
tabela abaixo.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções
a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar
para eventuais consultas.

3.Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR para processar o alimento.

Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a
mesma do aparelho.

Nota: Evitar que o motor funcione por mais de 1 minuto continuamente. Quanto
maior for a tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento.
Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de
funcionamento.

CUIDADOS
•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no
plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar
a Assistência Técnica Autorizada.
•Para evitar risco de choque elétrico, não colocar o cordão elétrico, o plugue nem o
aparelho dentro de água ou de outro líquido.
•Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando
estiver em uso.
•Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso,
antes de colocar ou retirar peças, ou antes de limpá-lo.
•Evitar o contato com peças em movimento.
•Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar
superfícies quentes.
•A lâmina em aço inoxidável é afiada. Manuseá-la com cuidado.
•Certificar-se de que a tampa esteja seguramente travada em seu local, antes de
operar o aparelho.
•Este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento
somente depois da tampa ser encaixada por completa.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e
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2.Colocar a tampa no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.

4.Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável pare completamente de girar antes
de remover a tampa. Retirar o plugue da tomada elétrica. Remover a tampa e puxar
com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima. Retirar a jarra e esvaziá-la. Nunca
usar a jarra para guardar alimentos.

GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS
Tipo de alimento

Dicas de preparo

Pão: fresco,
torrado ou dormido

Usar uma fatia de cada vez, quebrar em pedaços pequenos.

Frutas e legumes
em lata

Derramar uma lata (450 g) e processar em intervalos de
30 segundos, até obter a consistência desejada.

Frutas e legumes
cozidos

Usar uma xícara do líquido de cozimento. Processar em
intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.

Frutas e legumes
frescos

Processar no máximo uma xícara de frutas ou legumes
cortados em pedaços pequenos em intervalos de
30 segundos, até obter a textura desejada.

Salsa e outras
verduras verdes

Lavar e secar totalmente. Processar no máximo uma xícara
em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.

Nozes

Processar, com ou sem a função PULSAR, em intervalos de
30 segundos, até obter a textura desejada.

Biscoitos e
bolachas

Processar, com ou sem a função PULSAR, no máximo 12
biscoitos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura
desejada.

Barra ou lascas de
chocolate

Processar, com ou sem a função PULSAR, uma barra de
chocolate cortada em pedaços em intervalos de 30
segundos, até obter a textura desejada.
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MODO DE UTILIZAÇÃO
Este produto se destina a um uso exclusivamente doméstico.
Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lavar a tampa, a jarra e a lâmina em aço
inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, secá-las completamente.

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 tentar anular o mecanismo de trava da tampa.
•Não usar este aparelho ao ar livre.
•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o
funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.

Montagem:
1.Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra no corpo do aparelho .
Alinhar as guias da jarra com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a
jarra fique travada, conforme imagem A.
2.Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável no eixo central.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o
aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica
Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser
mantidos para efeito de garantia.

Atenção: tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é
extremamente afiada.

PRECAUÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES
3.Colocar a tampa sobre a jarra, com as guias para encaixe da tampa alinhadas. Girar
a tampa, inserindo a trava de segurança na fenda, conforme imagem B.
Nota: para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança que libera o
aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.

•Não deixar este aparelho em funcionamento sem que ninguém esteja por perto
durante o uso.
•Se este aparelho apresentar mau funcionamento durante o uso, desligar
imediatamente e desconectá-lo da tomada elétrica. Quando precisar, o usuário
deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•Se o aparelho cair dentro d'água, ou acidentalmente ficar imerso na água, desligar
imediatamente da tomada elétrica. Não tentar tocá-lo dentro da água. Não utilizar o
aparelho depois que ele tiver caído dentro d'água ou imerso nela.
•Para evitar acidentes, nunca utilizar este aparelho em uma posição instável.

Imagem B

•Não utilizar este aparelho para outro fim que não aquele para o qual foi projetado.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Imagem A
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO

COMPONENTES

1.Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.

01.Botão Pulsar/Ligar
02.Tampa
03.Faca
04.Guia da tampa
05.Jarra
06.Guia da jarra
07.Pés antiderrapantes
08.Corpo do aparelho

2.Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo
do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos
com segurança em uma máquina de lavar louça.
Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.
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3.Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo
do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente.
Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.
4.Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e
não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o
interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a
descoloração.
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