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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
LIQUIDIFICADOR ALTA PERFORMANCE – Modelo BL-008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA  
1. Leia atentamente todas as instruções deste manual e guarde para futuras consultas. 
2. Para evitar quaisquer riscos de choque elétrico, nunca mergulhe a base do motor em água ou em qualquer outro 

líquido.  
3. Assegure-se que este liquidificador não é utilizado por crianças, exceto se for sob apertada vigilância e 

acompanhamento de um adulto. 
4. Desligue a ficha da corrente elétrica quando o liquidificador não estiver a ser utilizado, antes de colocar ou retirar 

peças e antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.  
5. Nunca toque em partes em movimento. 
6. Não utilize o equipamento caso tenha o cabo ou a ficha elétrica danificada, tenha caído ou de alguma forma se 

encontre danificado. Contacte o fabricante ou representante da marca para qualquer reparação ou ajustamento 
elétrico ou mecânico.  

7. Não utilize no exterior 
8. Não deixe o cabo de alimentação pendurado de uma bancada ou mesa, nem tocar superfícies quentes.  
9. A fim de evitar graves acidentes pessoais e/ou graves danos materiais, NUNCA coloque as mãos ou utensílios 

dentro do jarro enquanto o motor estiver em funcionamento. O liquidificador é fornecido com um raspador de 
borracha que poderá ser utilizado, mas apenas quando o liquidificador não estiver em funcionamento.  

10. ATENÇÂO: As lâminas são extremamente afiadas. Manusear com cuidado.  
NUNCA tente remover as lâminas de dentro do jarro quando este ainda estiver fixo sobre a base do motor.  
Não utilizar o liquidificador com lâminas soltas, tortas ou danificadas. 
A fim de evitar qualquer risco de danos pessoais, nunca tente encaixar as lâminas sobre a base do motor se o jarro 
não estiver convenientemente colocado.  

11. Coloque sempre a tampa no jarro antes de colocar o liquidificador em funcionamento.  
12. Utilize um pano suave para limpar o painel de controlo. Evite esfregões e utensílios afiados sob pena de danificar o 

painel.  
 
CARACTERISTICAS  
Este liquidificador foi desenvolvido com base em anos de experiência tecnológica. Está munido de um motor forte e 
lâminas em inox de excelente qualidade para obtenção dos melhores resultados para liquidificar os seus alimentos.  
Com um sistema eletrónico de controlo de velocidade, com corrente estável e que protege o motor, reduz as 
interferências negativas no meio ambiente.  
Com um sistema de proteção em caso de sobrecarga  
Para melhor se adaptar às suas necessidades, este liquidificador tem um botão de controlo de velocidade e um botão 
PULSE (pulsar).  
As lâminas são propulsionadas por um sistema de rolamentos de esferas, proporcionando maior durabilidade.  
 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

• Certifique-se que o botão ON/OFF está na posição de desligado (OFF). 

• Insira a ficha na tomada elétrica 

• Coloque o jarro sobe a base, certificando-se que este está corretamente encaixado. 

• Coloque a tampa sobre o jarro. Segure sempre o jarro no início e durante a utilização.  

• Ajuste a velocidade consoante a dureza dos alimentos. 

• Pressione o botão “pulsar” (velocidade máxima)  

• Quando estiver a picar gelo, coloque sempre alguma quantidade de líquido no jarro.  

• Nunca ponha o liquidificador em funcionamento enquanto o jarro está vazio, e nunca tente remover o jarro enquanto 
o motor estiver em funcionamento.  

• Nunca coloque o motor em funcionamento sem o jarro estar corretamente colocado.  

• Dado que o liquidificador BL-008 é uma máquina de alta velocidade, os tempos de liquidificação são bastante mais 
reduzidos que os liquidificadores normais.  

 
NOTA: Não coloque o liquidificador em funcionamento contínuo por mais de 2 minutos.  
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PAINEL DE CONTROLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLO MECANICO DO PAINEL  
 
Botão ON/OFF – vire o botão para cima para LIGAR; vire o botão para baixo para DESLIGAR.  
 
Botão PULSAR (RÁPIDO / LENTO) –  
Na opção “rápido” a velocidade atingida é de 28000rpm 
Na opção “lento” a velocidade atingida é de 16000rpm 
O botão PULSAR apenas funciona quando o botão ON/OFF estiver ligado.  
 
Botão de CONTROLO DE VELOCIDADE 
Permite ao utilizador selecionar uma velocidade contínua a variar entre os 16000rpm e 28000rpm. 
 
OBSERVAÇÕES   
Este equipamento foi construído com um sistema de sensores térmicos que deteta o quanto o motor aquece durante o 
funcionamento e que o desliga automaticamente quando o motor sobreaquece. O utilizador deverá remover o jarro e 
deixar que o liquidificador arrefeça. Poderá demorar cerca de 2 minutos.  
 
Em relação à possibilidade de sobreaquecimento do motor, use de precaução redobrada no caso de liquidificadores 
que estão em funcionamento todo o dia ou naqueles em que se colocam alimentos muito espessos ou duros. Nestas 
situações o sobreaquecimento ocorrerá mais facilmente.  
 
ESPECIFICAÇÕES 
Modelo: BL-008 
Voltagem: 230V~50Hz 
Capacidade do jarro: 2 Litros  
Intervalo de temperatura suportada pelo jarro: -40ºC~180ºC 
Potência: 1000W 
Peso: 5.5Kgs 
Comprimento do cabo de alimentação: 1.8m 
Dimensões: 210x230x520mm 
 
LIMPEZA 

• Leia cuidadosamente as seguintes instruções. 

• Coloque água morna com detergente dentro do jarro. 

• Coloque a tampa e ligue o liquidificador durante aproximadamente 10 segundos.  

• Retire a água do jarro, enxagúe e deixe virado para baixo para secar. 

• Não lave o interior do jarro com as mãos a não ser que tenha retirado o kit de lâminas. 

• Nunca mergulhe a unidade de corte em água quente, dado que poderá prejudicar a lubrificação do rolamento. 

• Não lave o liquidificador na máquina de lavar 

• Para limpar a base do motor utilize um pano levemente humedecido. 

• Nunca mergulhe a base do motor em água.  
 
 
ESTE EQUIPAMENTO TEM GARANTIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR 


