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“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,
para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”
ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de um responsável.
“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem
com o aparelho.”
Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.
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Modelo M-03: 1660/01
Modelo M-03: 1660/02

Modelo M-08: 3970/01
Modelo M-08: 3970/02

Parabéns, agora você possui um MIXER VERSATILE ou VERSATILE BLACK com alto
padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.
Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom
funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.
RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível
com a da rede elétrica local.
• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a
perda da garantia.
• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o
corpo do aparelho e não o mergulhe em água.
• Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas
que desconheçam suas instruções de uso.
• Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
• Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
• Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
• Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto
apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não
permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o
produto a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

IMPORTANTE
Não utilize seu aparelho por mais de 1 (um) minuto ininterruptamente. Após esse período,
deixe-o esfriar desligado por cerca de 5 (cinco) minutos antes de utiliza-lo novamente. Após
este intervalo, você poderá reutilizá-lo sempre observando o tempo máximo de utilização
ininterrupta. isso evitará superaquecimento e garantirá maior vida útil ao aparelho.
Nota:
Não utilize o Mixer Versatile em ingredientes ferventes para evitar respingos e
queimaduras.
Não use o aparelho para cortar carne ou gelo.
Não utilize em massas pesadas e não faça o aparelho funcionar além da capacidade para
a qual foi projetado.
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO
Botão Liga-Desliga
+ Pulsar
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ANTES DE UTILIZAR O SEU MIXER VERSATILE ou VERSATILE BLACK
• Limpe o aparelho com um pano macio para não riscar o material de acabamento
das superfícies.
• Desconecte o braço e lave com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a
limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas.
• Após a limpeza, seque completamente o produto.
• Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.
COMO UTILIZAR O SEU MIXER VERSATILE ou VERSATILE BLACK
• Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
• Conecte o plugue na tomada.
• Segure o aparelho pelo cabo anatômico e coloque-o dentro do recipiente com o
alimento a ser preparado.
• Com o braço dentro da mistura, acione o botão liga-desliga.
• Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o botão para acionar a função pulsar.
• Se desejar bater diretamente na panela, retire primeiramente o recipiente do fogo e
deixe esfriar um pouco. Introduza o braço na mistura e só depois acione o botão.
• Mantenha o botão pressionado durante a mistura e mova o aparelho para baixo e para
cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.
• Aperte e solte o botão em intervalos menores de 1(um) minuto.
• Desligue o aparelho soltando o botão liga-desliga e, então, retire o braço da mistura.
• Primeiro processe os alimentos secos e só depois acrescente os líquidos.
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COMO LIMPAR O SEU MIXER VERSATILE ou VERSATILE BLACK
• Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
• Siga as instruções de limpeza do item ANTES DE USAR O SEU APARELHO.
• Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores e
materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
• Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água.

