
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Manual de Instruções 

 
EPV-866 
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Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras. 



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 

 

 Antes de utilizar o seu aparelho, leia cuidadosamente as instruções contidas neste 
manual. 

 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico. 
 Antes de conectar o cabo à tomada de parede, verifique se a VOLTAGEM do 

aparelho corresponde a voltagem da tomada. 

 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo 

fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

 Desconecte o aparelho da rede elétrica quando for trocar os acessórios ou antes 
de se aproximar das partes que estão em movimento durante a utilização. 

 Desconecte o aparelho da corrente elétrica quando não estiver em uso. 

 Não utilize o aparelho para misturar óleo quente ou outros ingredientes oleosos. 
 A lâmina é muito afiada, não a toque. Cuidado ao manusear o aparelho. 
 Não exponha a base do motor nem o seu cabo à água ou outros líquidos, evitando 

assim riscos de choque elétrico. 
 Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças. 
 Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o mesmo 

encontrar-se danificado após uma queda. Nestes casos, leve-o a um dos Postos 
Autorizados de Assistência Técnica. 

 Não permita que o cabo do aparelho faça contato com superfícies quentes ou 
cortantes. 

 Não utilize o aparelho continuamente para não superaquecer o motor. A cada 15 
segundos de uso, aguarde o motor esfriar por pelo menos 3 minutos. 

 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e 

conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou 

instruídas pelo responsável por sua segurança. 

 Tenha cuidado se o líquido quente for derramado no processador de alimentos ou 

no liquidificador, pois ele pode ser expulso do aparelho devido a um vapor 

instantâneo. 

 

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 

brincando com o aparelho. 

  Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. 

Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando algum ingrediente 

rígido, como uma cenoura. Desligue o aparelho da tomada, verifique o que travou a 

lâmina e retire-o. Recoloque o plugue na tomada e, ao reiniciar o processo, dê pulsos 

rápidos para se certificar de que as lâminas voltaram a girar normalmente. 

 
 

 
Receita normativa: 2 partes de cenouras ensopada, 3 partes de água. 



ANTES DE LIGAR O APARELHO: 
 

 

Verifique se a voltagem da tomada é compatível com a voltagem do aparelho. 

 

COMPONENTES 

 
 
 

 

 
 

Este aparelho é recomendado para preparar alimentos leves como sopas, papinha de 

bebê, milk shake, vitaminas, molhos, etc. 

Atenção: Não coloque mais que 600ml de líquidos quando utilizar o copo medidor. 

 
 

 
ANTES DO PRIMEIRO USO: 

 

 Remova cuidadosamente o aparelho e acessórios da embalagem. 

 Limpe o aparelho e o copo medidor conforme a seção de limpeza deste manual. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Potência: 200W 
Consumo: 0,2kWh 
Garantia: 6 meses 

 
 
 
 
 

 



USANDO O APARELHO 
 

Importante: Não utilize o aparelho ininterruptamente por mais de 15 segundos 

para não superaquecer o motor. A cada 15 segundos de uso, aguarde o motor 

esfriar por pelo menos 3 minutos. 

 

 

Utilize o seu mixer para preparar alimentos leves como sopas, papinhas de bebê, 

milkshakes, vitaminas, molhos, etc. 

 

1. Encaixe o braço da lâmina na base do motor e gire até que o mesmo trave. 

2. Conecte o aparelho a corrente elétrica. 
3. Junte os ingredientes no copo medidor, introduza o mixer e só então pressione o 

botão de acionamento. 
4. Após o uso, desconecte o aparelho da corrente elétrica e desencaixe o braço da 

lâmina. 
 

Notas: 
- Os ingredientes misturados não devem alcançar a altura da junção do braço da 
lâmina com a base do motor. 

- O mixer pode ser usado direto na panela ou em outro recipiente, porém é necessário 
retirar a panela do fogo e deixar esfriar. Caso contrário, o aparelho pode superaquecer 
e estragar. 

- Para melhores resultados, faça movimentos circulares para baixo e para cima com o 
mixer quando misturar os ingredientes. 

 
 

 

Caso o motor tenha sido usado ininterruptamente por mais de 15 segundos e o aparelho 

tenha parado de funcionar. Aguarde o aparelho esfriar que o mesmo retornará a 

funcionar. Se mesmo assim o aparelho não voltar a funcionar, procure um posto de 

assistência técnica. 

 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO  

 Desconecte o aparelho da tomada antes de iniciar a limpeza. 

 Cuidado: Não toque na lâmina. 

 Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos para a 

limpeza. 

 Utilize um pano úmido e macio para limpar a base do motor e o braço da lâmina. 

Não mergulhe estas peças em água. 

 O copo medidor pode ser lavado em água corrente. 

 Dica para facilitar a limpeza da lâmina: Encha o copo medidor pela metade com 

água morna e detergente e ligue o mixer dentro do mesmo por alguns segundos. 

 
 
 

 


