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A TRAMONTINA RECOMENDA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com 
a segurança. Criamos e fabricamos os nossos 
produtos pensando na sua segurança em primeiro 
lugar. Pedimos a você que tenha cuidado ao usar 
qualquer aparelho elétrico e siga as medidas 
abaixo. Além disso, pedimos que você tenha um 
certo grau de cuidado ao usar qualquer aparelho 
elétrico e tome as precauções abaixo.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO
• LEIA ATENTAMENTE TODAS AS 

INSTRUÇÕES DESSE MANUAL ANTES DE 
USAR O PRODUTO E GUARDE-O PARA 
CONSULTAS FUTURAS.

• Ao usar o produto pela primeira vez, remova 
e descarte com segurança todos os materiais 
de embalagem, etiquetas, adesivos ou sacos 
plásticos evitando risco de asfixia ou qualquer 
dano.

• Não posicione o produto próximo à borda de 
uma mesa ou bancada. Certifique-se de que a 
superfície esteja nivelada, limpa e sem água 
ou outras substâncias, pois dependendo do 
tipo de função o mesmo poderá apresentar 
vibração durante o uso fazendo com que o 
mesmo se mova.

• Não use o produto perto ou sobre 
queimadores a gás, elementos quentes, ou em 
locais nos quais possa entrar em contato com 
forno aquecido.

• Verifique se o produto está montado e 
concetado corretamente antes de usar.

• Desenrole totalmente o cabo de alimentação 
antes do uso.

• Não deixe o cabo de alimentação em bordas 
de bancadas ou mesas, nem que ele entre em 
contato com superfícies quentes ou forme nós.

• Evite o contato com qualquer parte móvel do 
produto.

• Sempre mantenha o produto limpo.  Consulte 
as instruções de cuidados e limpeza nesse 
manual.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA 
APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS
• O aparelho não se destina ao uso  por pessoas 

(incluindo crianças) com capacidade física, 
sensorial ou mental reduzidas ou sem 
experiência e conhecimento, a menos que elas 
sejam supervisionadas ou recebam instruções 
sobre o uso do aparelho de uma pessoa 
responsável por sua segurança.

• Supervisione as crianças para garantir que 
elas não brinquem com o aparelho.

• Para evitar choques elétricos, não mergulhe 
o fio, o plugue de alimentação ou a base do 
motor em água ou em qualquer outro líquido.

• Inspecione o cabo elétrico, o plugue e o 
aparelho regularmente para verificar se há 
danos.

• Não opere se o aparelho estiver danificado de 
qualquer maneira ou depois de ter tido alguma 
falha. Caso isso ocorrer interrompa o uso 
imediatamente e entre em contato com a Rede 
de Assistência Técnica autorizada Tramontina 
ou com a Central de Atendimento (veja no 
verso do manual).

• Este aparelho destina-se apenas para o uso 
doméstico. 

• Não utilize este aparelho em veículos ou 
barcos em movimento. Não utilize ao ar livre.

• Não utilize esse eletrodoméstico para 
qualquer outro propósito que não seja seu 
devido uso. O uso indevido pode causar 
ferimentos.

• Se o plugue não encaixar totalmente na 
tomada, contate um profissional qualificado. 
Não modifique o plugue de maneira alguma e 
não utilize adaptadores.

• Recomenda-se a instalação de um dispositivo 
de corrente residual (disjuntor) para fornecer 
proteção adicional no uso de aparelhos 
elétricos.

• Aconselha-se a instalação de um disjuntor 
com uma corrente operacional residual 
nominal não superior a 30 mA no 
circuito elétrico que fornece energia ao 
eletrodoméstico. Consulte o seu eletricista 
para obter uma opinião profissional.

• Use somente acessórios originais e 
compativeis com o modelo do seu produto.  

MEDIDAS DE 
SEGURANÇA 
IMPORTANTES
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A TRAMONTINA RECOMENDA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

O uso de acessórios não originais ou não 
especificados pela Tramontina podem causar 
danos, incêndios, choques elétricos ou 
ferimentos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA 
ESTE PRODUTO

Antes de utilizar o produto pela primeira 
vez lave o copo e tampa com água morna e 
detergente neutro.
• Certifique-se sempre que o liquidificador 

esteja desligado, pressionando o botão ON 
| OFF  no painel de controle. Após desligar, 
retire da tomada. 

• Certifique-se que o motor e as lâminas tenham 
parado completamente antes de movimentar 
o liquidificador, ou quando não estiver em 
uso e antes de desmontar para limpeza e 
armazenamento.

• Se houver resíduos de alimentos nas lâminas 
do liquidificador, desligue-o pressionando 
o botão de ON | OFF no painel de controle. 
Após desligar, retire-o da tomada. Certifique- 
se que o motor e as lâminas tenham parado 
completamente antes de remover o copo 
da base do motor. Utilize uma espátula 
para deslocar ou mexer o alimento antes 
de continuar. Não utilize os dedos, pois as 
lâminas são  afiadas.

• Tenha cuidado ao manusear o conjunto de 
lâminas do liquidificador, pois estas são 
bastante afiadas. Tenha cuidado ao esvaziar o 
copo do liquidificador e durante a limpeza. O 
manuseio incorreto das lâminas pode  causar 
ferimentos.

• Mantenha as mãos, dedos, cabelos, roupas, 
espátulas e outros utensílios fora do copo do 
liquidificador durante o uso.

• Jamais coloque seus dedos, mãos ou 
utensílios dentro do copo do liquidificador 
sem desligar o eletrodoméstico da tomada.

• Não remova o copo do liquidificador da base 
do motor enquanto estiver em funcionamento.

• Não utilize o liquidificador para qualquer 
outro propósito que não seja o preparo de 
alimentos e/ou bebidas.

• Não opere o liquidificador sem alimentos ou 
líquidos no copo.

• Não processe líquidos quentes ou fervendo. 
Deixe esfriar antes de colocá-los no copo do 
liquidificador.

• Não exponha o copo do liquidificador a 
temperaturas de extremo calor ou frio, por 
exemplo, não coloque o copo gelado em água 
quente ou vice versa.

ATENÇÃO! 
Não tente utilizar o liquidificador quando  
o aviso de "PROTEÇÃO CONTRA  
SOBRECARGA" estiver piscando:

• Se o seu liquidificador parar de funcionar 
e o aviso de "PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRECARGA" estiver piscando, desligue 
o liquidificador da tomada e aguarde 30 
minutos até que o motor esfrie. Depois de 
esfriar, você poderá utilizar o liquidificador 
normalmente outra vez. 

• A luz piscante indica que o liquidificador está 
pronto para entrar em funcionamento. Evite 
qualquer contato com as lâminas ou partes 
móveis.

• Não opere o liquidificador por um período 
contínuo de mais de 10 segundos com cargas 
pesadas.

• Para evitar o risco de o liquidificador 
ser acionado sozinho devido ao restauro 
inesperado da proteção contra sobrecargas 
no motor, não ligue dispositivos externos 
de ativação (como timers) nem conecte o 
liquidificador a circuitos que possam ligá-
lo ou desligá-lo com regularidade.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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CONHEÇA O SEU PRODUTO

A. Tampa medidora  
Pode ser removida para acrescentar 
ingredientes durante o funcionamento.

B. Tampa 
Tampa com anel puxador para uma 
remoção fácil.

C. Copo de 1,5 litros de copoliéster 
Eastman Tritan™ 
Faixas duplas exclusivas garantem que 
os ingredientes sejam continuamente 
direcionados para as lâminas para bons 
resultados. Pode ir na lava-louças.

D. Sistema Kinetix  
Tecnologia revolucionária de lâminas 
para ótimos resultados no processamento 
de alimentos.

E. Base do liquidificador 
Para desempenho profissional e de longa 
duração.

F. Modo VITAMINA 
Otimiza a capacidade do liquidificador 
para criar excelentes vitaminas e bebidas.

G. Controle eletrônico de 5 velocidades 
Controles eletrônicos garantem que a 
velocidade de RPM seja mantida para um 
resultado consistente a cada uso.

H. Programa de autolimpeza 
Remove a maioria dos ingredientes das 
paredes do copo e da lâmina. 

I. PULSAR/TRITURAR GELO  
É otimizado para triturar gelo. Esse ciclo 
também é ideal para processar outras 
comidas que exigem irrupções súbitas de 
potência.

J. VITAMINA VERDE  
Otimizado para desfazer ingredientes 
sólidos inteiros como frutas, folhas e 
sementes.
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CONHEÇA O SEU PRODUTO

FEITO COM COPOLIÉSTER 
EASTMAN TRITAN™
Principais vantagens do copoliéster Eastman 
Tritan™ .
Seu liquidificador é feito com o copoliéster 
Eastman Tritan™, um polímero rígido e livre 
de BPA utilizado para a fabricação de produtos 
domésticos e resistente ao uso intensivo e 
vários ciclos na lava-louças. Produtos feitos 
com o copoliéster Eastman Tritan™ são 
resistentes a impactos e não estilhaçáveis e 
permanecem transparentes e duráveis mesmo 
depois de centenas de ciclos na lava-louças.
Principais características:
• Durável para o uso na lava-louças.
• Rígido.
• Livre de BPA.
• Resistente a odores, sabores e manchas.
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UTILIZANDO DO SEU PRODUTO

ANTES DO PRIMEIRO USO
• Antes de usar seu liquidificador pela 

primeira vez, remova quaisquer materiais 
de embalagem e etiquetas promocionais.

• Lave a tampa, tampa medidora, copo do 
liquidificador (consulte a seção "Cuidados 
e Limpeza") com água morna e sabão e um 
pano macio. Enxágue e seque bem.

• O copo do liquidificador pode ir à lava-
louças. A tampa e a tampa medidora 
podem ser lavadas na prateleira superior 
da lava-louças.

• A base do motor pode ser limpa com um 
pano úmido. Seque bem.

• As lâminas do liquidificador são 
extremamente afiadas. Evite qualquer 
contato com os dedos e as mãos.

MONTAGEM E ENCAIXE DO 
LIQUIDIFICADOR
Passo 1
• Posicione a base do motor em uma 

superfície plana e seca, como um balcão. 
Certifique-se que a base do motor esteja 
desligada no botão ON | OFF e que o cabo 
elétrico esteja desconectado.

Passo 2
• Com o copo na posição vertical, encaixe-o 

na base do motor. A alça do liquidificador 
pode ser posicionada à esquerda ou à 
direita do aparelho.

Passo 3
• Adicione alimentos ou líquidos ao copo 

do liquidificador, certificando-se de não 
exceder a marca de limite 'MÁX'.

• Coloque a tampa do liquidificador 
firmemente no topo do copo do 
liquidificador. Insira a tampa medidora 
transparente na tampa do liquidificador e 
gire-a no sentido horário para travar.

• Seu liquidificador tem uma tampa com 
anel de vedação. Isso significa que a tampa 
se encaixa perfeitamente no copo do 
liquidificador e não se movimenta durante 
a operação. O design com anel facilita a 
remoção da tampa.

Passo 4
• Conecte o cabo elétrico em uma tomada 

compatível.
Passo 5
• Pressione o botão ON | OFF na 

extremidade esquerda do painel de 
controle para ligar o liquidificador.  
O botão ON | OFF acenderá e piscará. A 
tela de LCD com o temporizador acenderá 
e mostrará '00'. 

• A luz piscante indica que o liquidificador 
está pronto para entrar em funcionamento. 
Evite qualquer contato com as partes 
móveis durante o funcionamento.

• Não encha o copo do liquidificador acima 
da marca de 'MÁX'.
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CUIDADOS E LIMPEZA

INTRODUÇÃO

ON | OFF
O botão ON | OFF ativa a unidade, 
colocando-a no modo PRONTO.

SELEÇÃO DO CONTROLE DA 
VELOCIDADE
Há 5 botões eletrônicos de velocidade de 
MISTURAR até LÍQUIDO.
O botão MISTURAR combina alimentos 
mais delicados com um movimento suave e é 
recomendado para bater ingredientes úmidos 
e secos.
LÍQUIDO é o modo mais rápido e ideal para 
triturar ingredientes para preparar sopas, fazer 
coquetéis e outras misturas que devem ser 
finamente misturadas.
Selecione a velocidade desejada (1 a 5) 
pressionando o botão de velocidade 
correspondente. O liquidificador entrará 
em funcionamento e o botão da velocidade 
selecionada acenderá. O botão ON | OFF 
acenderá e parará de piscar.
A tela de LCD com o temporizador começará a 
contagem em incrementos de um segundo até 
atingir 60 segundos.
Quando os 60 segundos forem atingidos, o 
liquidificador automaticamente parará de 
funcionar e o botão da velocidade selecionada 

apagará. Este é um dispositivo de segurança 
que restringe o desgaste do motor. O botão ON 
| OFF acenderá e piscará. Depois de alguns 
segundos, a tela de LCD com o temporizador 
voltará a exibir '00'.
Para parar de liquidificar a qualquer momento, 
pressione o botão da velocidade selecionada. 
O botão de ON | OFF também pode ser 
pressionado, mas isto também desligará o 
liquidificador completamente e todas as luzes 
se apagarão.
A velocidade pode ser modificada a qualquer 
momento durante o procedimento. Cada vez 
que uma velocidade nova é selecionada, seu 
botão se acenderá e o botão de velocidade 
anterior se apagará.

TEMPORIZADOR
O temporizador do liquidificador faz a 
contagem progressiva em segundos conforme 
o aparelho funciona a uma das 5 velocidades 
eletrônicas.
Ao utilizar o temporizador desta forma, o 
liquidificador parará automaticamente depois 
de 60 segundos.
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PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS
Seu liquidificador tem ainda três modos 
adicionais: 'VITAMINA VERDE', 'PULSAR / 
TRITURAR GELO' e 'VITAMINA'.
Estes três ciclos pré definidos ajustam o 
tempo e as velocidades de liquidificação 
automaticamente para otimizar os resultados 
do processo.
Selecione a função desejada pressionando 
o botão de função correspondente. O 
liquidificador entrará em funcionamento e 
o botão da função selecionada acenderá. O 
botão ON | OFF acenderá e parará de piscar. 
A tela de LCD com o temporizador começará 
a contagem regressiva em incrementos de um 
segundo até atingir '00' segundos. Pressione 
qualquer botão de função pré definida para 
ativar o programa – pressione o botão outra vez 
para desativá-lo.

VITAMINA VERDE (60 SEGUNDOS)
Otimizado para triturar ingredientes duros 
inteiros como frutas, verduras e sementes e 
misturá-los a outros ingredientes macios e 
líquidos.

VITAMINA (60 SEGUNDOS)
Este programa foi otimizado para bater e 
aerar ingredientes congelados e líquidos. 
A função VITAMINA tem uma técnica 
de processamento exclusiva que bate os 
ingredientes mais densos a uma velocidade 
mais alta e então reduz a velocidade para 
misturá-los. O programa também faz os 
ingredientes circularem para areação máxima 
e uma textura cremosa.

PULSAR/TRITURAR GELO (60 
SEGUNDOS)
Otimizado para triturar gelo e também ideal 
para processar outros alimentos que precisem 
de pulsos abruptos de potência. O programa 
também faz com que os ingredientes se 
movimentem em torno do copo por meio do 

controle manual dos ciclos de pulsação. A 
quantidade máxima de cubos de gelo que o 
liquidificador pode triturar por vez é 1 xícara 
(250g) de gelo.

AUTO LIMPANTE
Utilize essa função para remover a maioria 
dos ingredientes das paredes e lâminas do 
liquidificador. Adicione 2 xícaras de água 
morna com algumas gotas de detergente 
neutro ao copo do liquidificador e pressione o 
botão AUTO LIMPANTE.
Para ingredientes mais difíceis de limpar, 
viscosos ou densos, adicione 1/2 colher de 
chá de detergente líquido para maior poder 
de limpeza. Para obter melhores resultados, 
limpe o copo do liquidificador desta forma 
imediatamente após o uso.

OBSERVAÇÃO

Utilize o botão PULSAR/TRITURAR 
GELO quando o alimento sendo 
processado for muito denso ou grosso 
para circular dentro do copo do 
liquidificador.
Ao final do uso, certifique-se sempre 
que o liquidificador esteja desligado, 
pressionando o botão de ON | OFF 
no painel de controle. A seguir, 
desconecte da tomada. Certifique-
se que o motor e as lâminas tenham 
parado completamente antes de 
movimentar o eletrodoméstico ou 
quando o liquidificador não estiver em 
uso e antes de desmontar para limpeza 
e armazenamento. 

OBSERVAÇÃO

Se o liquidificador estiver funcionando 
e um botão diferente for pressionado, 
a velocidade automaticamente mudará 
para o outro programa sem parar.
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CONSELHOS E DICAS

• Se o volume (durante o funcionamento) 
estiver abaixo da marca máxima, a tampa 
medidora pode ser removida e óleos/
líquidos podem ser adicionados enquanto o 
liquidificador estiver em uso.

• Somente opere o liquidificador pelo 
tempo necessário – não triture demais os 
ingredientes.

• Não exceda a marca máxima ao adicionar 
alimentos e líquidos ao liquidificador.

• Os ingredientes podem grudar nas paredes 
do copo do liquidificador. Para empurrar os 
alimentos de volta para as lâminas, desligue 
o liquidificador e desconecte da tomada. 
Utilize uma espátula plástica para raspar as 
laterais do copo e continue liquidificando.

• Se qualquer umidade ou líquido aparecer 
no topo da base do motor durante a 
liquidificação, desligue o liquidificador e 
desconecte da tomada. Retire o copo do 
liquidificador e limpe a base do motor 
imediatamente com um pano seco ou toalha 
de papel.

• Uma velocidade ou função pode ser 
selecionada a qualquer momento, mesmo 
com o liquidificador em funcionamento. 
Pressione a nova velocidade ou programa 
e o liquidificador mudará de operação 
imediatamente.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

• Utilize a função TRITURAR para bebidas, 
coquetéis, emulsões como maionese, molhos 
para saladas, marinadas e alimentos que 
precisem ser batidos até serem misturados. 
Utilize também para massas, preparar sopas 
e aerar líquidos.

• Utilize uma combinação das funções 
TRITURAR e PULSAR/TRITURAR 
GELO para processar os alimentos sendo 
misturados.

• Utilize a função VITAMINA para bater 
frutas, sorvete e iogurtes no preparo de 
vitaminas densas, bebidas misturadas e 
milkshakes.

• Utilize a função PULSAR/TRITURAR GELO 
com pulsos curtos de potência para bater 
bebidas contendo cubos de gelo ou frutas 
congeladas.

• Certifique-se de cortar todo tipo de alimento 
em cubos (de aproximadamente 6 cm 
cúbicos) quando apropriado para obter um 
resultado uniforme.

• Não coloque mais do que 2 xícaras (473g) 
de ingredientes mornos no liquidificador 
antes de começar a processar. Depois que o 
procedimento houver iniciado e as lâminas 
estiverem girando, você pode lentamente 
adicionar outra 1 1/2 xícara de ingredientes 
por meio da abertura na tampa se quiser.

• Misturas mais densas são liquidificadas de 
maneira mais eficaz se o seu liquidificador 
estiver somente 1/4 ou 1/2 cheio.

• Ao utilizar vários ingredientes, coloque 
os ingredientes líquidos no copo do 
liquidificador antes dos sólidos, a menos 
que a receita especifique de outra forma. Ao 
liquidificar misturas densas ou secas, pode 
ser necessário parar o liquidificador e raspar 
as laterais do copo do liquidificador com 
uma espátula de borracha ou de plástico, 
uma ou duas vezes durante o processo.

O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER

• Não use utensílios de metal, pois estes 
podem danificar as lâminas ou o copo do 
liquidificador.

• Não liquidifique misturas pesadas 
por mais de 10 segundos. Para tarefas 
normais de processamento, por exemplo, 
maionese, molhos, etc., não opere por mais 
de 60 segundos por vez sem desligar o 
liquidificador e mexer os ingredientes e 
depois continuar processando.

• Não opere o liquidificador sem a tampa bem 
fechada. Para adicionar ingredientes durante 
a operação, remova a tampa medidora e 
coloque os ingredientes pela abertura na 
tampa.



CONTEÚDO

10

CONSELHOS E DICAS

• Jamais coloque nenhum objeto que não seja 
alimento ou líquido no liquidificador com o 
motor em funcionamento.

• Não utilize o copo do liquidificador para 
armazenar alimentos.

• O liquidificador não sova massas ou amassa 
batatas.

• Não remova o copo do liquidificador quando 
este estiver em funcionamento. Sempre 
certifique-se que o liquidificador esteja 
desligado pressionando o botão de ON | 
OFF e desconectando o cabo da tomada.

• Não sobrecarregue o liquidificador com 
mais do que a quantia especificada 
de ingredientes, pois isto pode causar 
falha do motor. Desligue o liquidificador 
pressionando o botão de ON | OFF no 
painel de controle e desconecte da tomada. 
Remova uma porção da mistura do copo do 
liquidificador antes de continuar.

• Não coloque ingredientes muito quentes ou 
fervendo no liquidificador; deixe esfriar antes 
de colocá-los no copo do liquidificador.

• Não posicione o liquidificador na beira do 
balcão ou da mesa durante o uso. Certifique-
se de que a superfície seja plana, limpa e 
livre de água, farinha e outras substâncias. A 
vibração durante o uso pode fazer com que o 
liquidificador se movimente.
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CONSELHOS E DICAS

ALIMENTO PREPARAÇÃO E USO QUANTIDADE FUNÇÃO TEMPO

Vegetais crus Retire o excesso, corte 
em pedaços de 6 cm Uso: 
recheios, purês, sopas

2 xícaras / 200g MISTURAR/
Velocidade 1

10-30 seg

Nozes e 
castanhas

Retire as cascas. Uso: bolos, 
coberturas, pastas

1 1/2 xícara / 
200g

MISTURAR/
Velocidade 1

10-30 seg

Pão ou farelo 
de biscoito

Corte em pedaços de 6 cm,  
quebre os biscoitos. Uso: 
crosta de cheesecake 

1 xícara / 100g MISTURAR/
Velocidade 1

10-30 seg

Maionese Misture as gemas e o 
vinagre. Adicione o óleo. 
Uso: molho

1/2 xícara / 125g MISTURAR/
Velocidade 1
BATER/
Velocidade 3

10-15 seg
60 seg

Chantilly Adicione açúcar ou 
baunilha se desejar. Uso: 
cobertura

1 1/4 xícara / 
300ml

MISTURAR/
Velocidade 1
PULSAR/
TRITURAR 
GELO

10-20 seg
3-6 seg

Temperos Picados ou cortados pela 
metade.  Uso: pasta

1 1/4 xícara / 30g MISTURAR/
Velocidade 1

20-30 seg

Vitamina Leite, frutas frescas inteiras, 
iogurte, sorvete. Uso: 
milkshake, frapês

4 3/4 xícaras / 
Máx 1100ml

VITAMINA 60 seg

Frutas frescas Picadas ou frutas pequenas 
inteiras. Uso: caldas para 
sobremesas

2 xícaras / 250g Triturar 
Velocidade 3

20-30 seg

Frutos secos Frutos secos picados. Uso: 
frutas picadas

2 xícaras / 300g MISTURAR/
Velocidade 1

20-30 seg

Gelo Triturar.
Uso: drinques, coquetéis, 
raspadinhas de gelo

1 xícara / 250g PULSAR/
TRITURAR 
GELO

60 seg

Mistura de 
cenoura

Cenouras fatiadas de 
tamanho não maior do que 
15 mm. Uso: bebidas

5 xícaras / 600g
900ml de água

LÍQUIDO/
Velocidade 5

30 seg

OBSERVAÇÃO

Esta tabela de processamento deve ser 
usada apenas como orientação.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

POSSÍVEL PROBLEMA SOLUÇÃO FÁCIL

O motor não liga ou as 
lâminas não giram.

• Certifique-se que o copo e a tampa do liquidificador 
estejam firmemente encaixados.

• Verifique se a tomada está conectada à saída de 
energia.

• Verifique se o botão ON | OFF e se o botão de função 
selecionado está iluminado.

Os alimentos não estão 
picados de maneira 
uniforme

• Há uma quantidade muito grande de alimentos no 
liquidificador ou os pedaços são muito grandes. 
Tente cortar os alimentos em pedaços menores ou 
mais uniformes e processar uma quantidade menor 
por vez.

• Para melhores resultados, os alimentos devem ser 
cortados em pedaços não maiores do  que 6 cm.

Os alimentos estão picados 
muito miúdos ou estão 
aguados 

• Tente bater por um período de tempo menor. Use 
a função PULSAR/TRITURAR GELO para ter um 
melhor controle.

Os alimentos grudam na 
lâmina e no copo

• A mistura pode ser muito densa. Tente adicionar 
mais líquido e/ou usar uma velocidade menor para 
bater.

Liquidificador 
sobrecarregado

• Seu liquidificador tem uma proteção do motor. 
Se o motor for sobrecarregado, parará e o aviso 
de sobrecarga piscará na tela de LCD. Se o seu 
liquidificador parar de funcionar e o aviso de 
"PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA" estiver 
piscando, desligue o liquidificador da tomada e aguarde 
30 minutos até que o motor esfrie. Depois de esfriar, 
você poderá utilizar o liquidificador normalmente outra 
vez.

• Recomendamos remover uma parte da mistura, cortar 
os alimentos em pedaços menores ou processar 
quantias menores de cada vez.
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CUIDADOS E LIMPEZA

COPO E TAMPA
Para manter seu copo limpo e evitar que os 
resíduos de alimentos sequem nas lâminas 
e no copo, siga os passos abaixo assim que 
possível depois do uso.
• Enxágue a maior parte dos resíduos do 

copo e da tampa.
• Adicione 2 xícaras (500 ml) de água morna 

e pressione o botão PULSAR. Se resíduos 
densos ou grudentos precisarem de maior 
poder de limpeza, adicione algumas gotas 
de detergente líquido.

• Enxágue o copo e tampa outra vez e/ou 
lave separadamente em água morna com 
detergente neutro e um pano macio. É 
a maneira mais eficaz de limpar o copo 
imediatamente após o uso.

ATENÇÃO
Óleos em cascas de frutos cítricos podem 
danificar o material do copo do seu 
liquidificador após longos períodos de 
exposição. Sempre limpe o copo do seu 
liquidificador imediatamente depois de 
processar cascas cítricas.

BASE DO MOTOR
Para limpar a base do motor, utilize um pano 
macio e úmido e após seque bem. Remova 
todo resíduo de alimentos do cabo elétrico.

AGENTES DE LIMPEZA
Não use esponjas ou produtos de limpeza 
abrasivos na base do motor ou no copo, pois 
eles podem riscar a superfície. Use apenas 
água morna e detergente com um pano 
macio.

LAVA-LOUÇAS
O copo do liquidificador e a tampa podem 
ser lavados na lava-louças em um ciclo de 
lavagem padrão. O copo pode ser colocado 
na prateleira inferior, mas a tampa e a tampa 
medidora devem ser lavadas somente na 
prateleira superior. Esteja ciente que lavar 
as peças regularmente na lava-louças pode 
reduzir a vida útil dos produtos devido 
à exposição prolongada a detergentes 
agressivos, água quente e pressão.

MANCHAS E ODORES DE 
ALIMENTOS PERSISTENTES
Manchas e odores de alimentos resistentes. 
Alimentos com cheiro forte, como alho, 
peixe e alguns vegetais, como cenoura, 
podem deixar odores ou manchas no copo e 
na tampa do liquidificador.
Para removê-los, deixe o copo e a tampa do 
liquidificador de molho por 5 minutos em 
água morna e algumas gotas de detergente 
neutro. Em seguida, lave com um detergente 
neutro e água morna, enxágue bem e seque 
completamente. Guarde o copo sem a 
tampa.

ARMAZENAMENTO
Guarde seu liquidificador na vertical com 
o copo montado na base do motor ou ao 
lado desta. Não coloque nada em cima do 
liquidificador. Para permitir que o ar circule, 
deixe sem a tampa.
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Tramontina faz o gerenciamento dos 
recursos naturais para otimizar suas 
utilizações, reduzir os desperdícios e, assim, 
minimizar os impactos dos seus consumos 
e de seus produtos. Saiba mais em: 
tramontina.com.br/sobre/responsabilidade-
ambiental. 
Embalagem: Os materiais que compõem a 
embalagem são recicláveis. Por isso, para 
fazer o descarte, separe adequadamente os 
plásticos, papéis e papelão que fazem parte 
da embalagem deste produto, destinando-os, 
preferencialmente, a recicladores. 
Produto: Este produto é desenvolvido 
com materiais recicláveis e que podem 
ser reutilizados, contudo não pode ser 
descartado junto ao lixo doméstico. Dessa 
forma, observe a legislação local para fazer 
o descarte do seu eletrodoméstico de forma 
correta, sem prejudicar o meio ambiente! 
O usuário contribui para prevenir as 
potenciais consequências negativas para 
o ambiente e para a saúde se assegurar o 
descarte apropriado deste produto.
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TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.
Rodovia ERS-122, Km 61 - 95178-000

Farroupilha - RS - Brasil
CNPJ: 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira
tramontina.com
69009/011 - 012

BBL620/V SIL BRZ/1 - /2

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica
autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:
tramontina.com.br/atendimento-suporte/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.
A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371/2009.


