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pREcAuÇÕEs IMpORTANTEs
Quando usar algum aparelho elétrico sempre se deve seguir as seguintes medidas
de precauções básicas:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE USAR.

• A Batedeira de Imersão somente deve ser usada em uma tomada elétrica da mesma   
 voltagem, freqüência e capacidade que aquela indicada na placa de identificação do   
 produto.

• NÃO utilizar fio de extensão.

• NÃO use a Batedeira de Imersão com um fio ou tomada que estejam danificados,   
 depois que o aparelho tenha apresentado problemas ou sofrido alguma queda ou 
 esteja danificado. Retorne o aparelho ao Centro de Serviço Oster® Autorizado mais   
 próximo para ser examinado e reparado, ou para receber ajustes mecânicos ou 
 elétricos.

• NÃO dobre ou enrole o fio elétrico no aparelho uma vez que isso pode causar com   
 que o fio se debilite e se quebre, particularmente na área onde entra na unidade.

• Para proteger-se contra o risco de uma descarga elétrica, NÃO coloque o motor da   
 Batedeira de Imersão em água ou em nenhum outro líquido. Isto poderá causar 
 ferimentos corporais e danos ao aparelho. NÃO use a faca elétrica na água ou sob 
 água corrente.

• Depois de cada operação, deixe que a Batedeira de Imersão se esfrie durante 3 
 minutos antes de utilizar novamente.

• NÃO utilize alimentos muito duros que seguramente não possam ser quebrados pelas  
 laminas.

• Para evitar um incêndio, NÃO use o aparelho na presença de explosivos ou gases   
 inflamáveis.

• Esta Batedeira de Imersão NÃO deve ser usada perto da água, tal como uma 
 banheira, pia, piscina, etc., onde exista o perigo de imersão.

• Desligue e tire o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado, antes 
 de colocar ou retirar acessórios, antes de limpar e quando estiver mudando as 
 lâminas. Tire da tomada agarrando pela base do cabo, não puxando pelo cabo.

• Evite o contato com peças em movimento. Mantenha as mãos, o cabelo, a roupa,   
 como também espátulas e outros utensílios afastados durante a operação com a   
 finalidade de reduzir o risco de ferimentos corporais ou danos à Batedeira de Imersão.  
 Pode-se usar uma espátula quando o aparelho não estiver em funcionamento.

• Ao misturar líquidos, especialmente líquido quente, use um recipiente alto ou prepare   
 quantidades pequenas para evitar que se derrame.

• NÃO coloque a Batedeira de Imersão sobre ou perto de uma boca do fogão o dentro   
 de um forno quente.

• NÃO use o aparelho sobre um fogão ou outra fonte de calor. Quando misturar sopas   
 ou outros alimentos ou líquidos quentes, retire a panela da fonte de calor antes de 
 usar a Batedeira de Imersão.
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• Este aparelho não foi desenhado para picar gelo. Coloque o gelo na bebida depois de 
 misturar.

• As lâminas estão afiadas. Utilize-as com extremo cuidado. As lâminas sempre devem 
 ser manuseadas com o lado afiado virado para o lado oposto às suas mãos. Ao 
 guardas as lâminas, certifique-se de que elas estejam sempre com o lado afiado 
 virado para o lado oposto ao seu.

• NÃO use a Batedeira de Imersão para um uso diferente ao indicado.

• NÃO deixe a Batedeira de Imersão sem supervisão durante a operação.

• O uso de dispositivos não recomendados ou vendidos pela Sunbeam Products poderá 
 causar um incêndio, descarga elétrica ou ferimentos corporais.

• NÃO permita que o fio fique pendurado na borda da mesa.

• NÃO use o aparelho ao ar livre ou com propósitos comerciais.

• NÃO toque nas peças em movimento. 

• Para reduzir o risco de lesões, NUNCA coloque a lâmina do procesador na sua base 
 antes de colocar o recipiente firmemente em seu lugar.

• Certifique-se que a tampa do processador esteja devidamente travada em seu lugar 
 antes de usar o aparelho.
 
• NÃO tente desarmar o mecanismo de trava da tampa do processador.

• A batedeira de imersão não deve ser usada por crianças e todo cuidado deve ser 
 tomado quando a mesma for utilizada próxima a elas.

•  NÃO deixe que o fio entre em contato com superfícies quentes, incluindo o fogão.

ESTE ApARELhO É SOMENTE pARA USO DOMÉSTICO.

GuARdE EsTAs INsTRuÇÕEs
(pARA 120 E 127 VOLTS)
Este aparelho vem com uma tomada polarizada (um pólo é mais largo que o outro).
Para reduzir o risco de descarga elétrica, esta tomada entra só de uma maneira em
uma tomada polarizada. Se a tomada não encaixar simplesmente coloque ao
contrario. Se ainda não encaixar chame um eletricista de confiança. De nenhuma
maneira tente modificar esta medida de segurança.

INsTRuÇÕEs sObRE O f IO ELéTR IcO
Siga as instruções abaixo para garantir o uso seguro do fio elétrico.

• Não puxe, torça nem force o fio elétrico.
• Não use um eletrodoméstico que tenha um fio ou plugue danificados ou caso o 
 aparelho tenha falhado, caído ou esteja danificado.
• Desligue a torradeira da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada ou   
 antes de limpá-la.
• Não enrole o fio elétrico ao redor da torradeira durante ou após o uso.
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1. Compartimento do Motor
2. Botão para Ligar e Desligar
3. Argola para Pendurar
4. Eixo Batedor de Aço Inoxidável
5. Copo Medidor para Bater 
6. Recipiente do Processador de Alimentos
7. Tampa do Processador
8. Lâmina do Processador de Alimentos
9. Faca Elétrica
 a. Lâminas de Aço Inoxidável
 b. Botão Ejetor “Eject”
 c., d. Botões para Acionar a Faca Elétrica

dEscR IÇÃO dO ApARELhO
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INsTRuÇÕEs dE usO
ANTES DE USAR SEU ELETRODOMÉSTICO pELA pRIMEIRA VEZ
Leia e siga todas as instruções de uso e escolha um lugar para guardar este manual de 
instruções para futura referência.

 OBSERVAÇÃO:  O uso de peças ou dispositivos não recomendados ou vendidos pelo  
   fabricante poderão causar incêndios, descargas elétricas, feridas ou   
   danos ao produto.

CONhECENDO SEU ELETRODOMÉSTICO TUDO EM UM: BATEDEIRA, pROCES-
SADOR E FACA ELÉTRICA 
Seu aparelho está composto pelas seguintes partes: A parte superior inclui o comparti-
mento do motor e a parte inferior contém o eixo batedor, o recipiente do processador e a 
faca elétrica.

Para travar: Mantenha o compartimento do motor na mão direita e o eixo batedor, o 
recipiente do processador ou a faca elétrica na mão esquerda. Encaixe o compartimento 
do motor no eixo batedor, no recipiente do processador ou na faca elétrica. Gire o com-
partimento do motor para a esquerda até que se ajuste e trave completamente.

Para destravar: Mantenha o compartimento do motor na mão direita e o eixo batedor, 
o recipiente processador ou a faca elétrica na mão esquerda. Gire o compartimento do 
motor para a direita para separar as partes.

USANDO SUA BATEDEIRA DE IMERSÃO 
• Coloque o eixo batedor embaixo do compartimento do motor girando-o para a 
 esquerda até que fique travado.

• É importante submergir completamente a lâmina do batedor nos ingredientes.

• Pressione e mantenha pressionado o botão para ligar e comece a bater os 
 ingredientes movendo a batedeira de imersão em movimentos circulares e para 
 cima e para baixo. O aparelho funcionará somente enquanto o botão para ligar estiver 
 sendo pressionado. Para bater continuamente, mantenha pressão sobre o fundo 
 durante no máximo 1 minuto.

• Segure a batedeira de imersão firmemente.

 OBSERVAÇÃO:  Enquanto estiver batendo, é normal que se ocorra uma sucção no   
   fundo do recipiente.

• Quando atingir a consistência desejada, solte o botão e retire a batedeira da mistura.

 pRECAUÇÃO:  Para prolongar a vida útil deste aparelho, nunca use-o de forma 
   contínua por mais de 1 minuto por vez. Apos usá-lo de forma   
   contínua por 1 minuto, solte o botão e deixe que o aparelho 
   descanse por pelo menos 3 minutos antes de usá-lo outra vez.

 CUIDADO: Não use a batedeira de imersão diretamente em uma panela que esteja 
          em cima de um fogão. Tire a panela do calor antes de começar a bater.
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• Para retirar o eixo batedor, segure firmemente o eixo batedor e gire o compartimento   
 do motor para a direita.
• O copo medidor para bater que vem com sua batedeira de imersão serve tanto como   
 copo medidor como para bater os ingredientes.

USANDO SEU pROCESSADOR DE ALIMENTOS

O processador de alimentos é ideal para cortar uma ampla variedade de legumes, veg-
etais, frutas secas, nozes, etc.

• Coloque a lâmina para picar no recipiente do processador.

• Para obter melhores resultados, corte os ingredientes grandes em cubos de 
 aproximadamente 12,7 mm (1/2 polegada) antes de processá-los.

 OBSERVAÇÃO:  Não picar cubos grandes de gelo ou alimentos duros demais.

• Feche bem a tampa do processador colocando-a sobre o recipiente e girando este 
 para a direita até que fique firmemente travado no seu devido lugar. O eixo superior da 
 lâmina para picar irá encaixar no orifício receptor que fica localizado embaixo da 
 tampa.
• Coloque o compartimento do motor sobre a parte superior da tampa do recipiente e 
 gira a tampa para a direita até que fique bem travada no lugar. Ligue o fio na tomada 
 elétrica correspondente.
• Pressione e mantenha o botão para ligar pressionado para acionar o aparelho. Para 
 desligar, basta soltar o botão.
• Caso os ingredientes fiquem grudados nas paredes do recipiente, solte-os adicionando 
 uma quantidade pequena de liquido ou use uma espátula para soltar os alimentos.
• Solte o botão para ligar e espere até que a lâmina esteja parada antes de tirar a tampa 
 do recipiente girando-a para a esquerda. Tenha cuidado ao tirar a lâmina e segure-a 
 somente pelo eixo, pois a lâmina de metal é afiada.

 OBSERVAÇÃO: Não limpe a lâmina com os dedos, use uma espátula ou colher para   
              soltar os alimentos do recipiente.

 CUIDADO: Desligue o aparelho antes de colocar o recipiente do processador. Coloque  
         os ingredientes no recipiente, fixe a tampa e coloque o compartimento do   
         motor.

 IMpORTANTE: Ao usar seu processador, certifique-se de que o mesmo esteja apoiado 
  em cima de uma superfície plana conforme indicado abaixo (veja 
  figura). NUNCA utilize segurando o aparelho no ar, pois o recipiente 
  poderá se separar do compartimento do motor e cair.
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USANDO SUA FACA ELÉTRICA

• Certifique-se que o fio elétrico não esteja ligado na tomada quando estiver colocando   
 ou tirando a faca elétrica ou as lâminas da faca.

• Levante as lâminas pelos protetores, colocando-as entre o dedo polegar e o indicador.  
 Não toque as superfícies afiadas das laminas. Retire o envoltório plástico protetor que   
 vem com as lâminas.

• Coloque o rebite de uma das lâminas na ranhura da outra, isto fará com que elas   
 fiquem juntas e travadas. Segure as lâminas pelos protetores com os dedos e com o 
 fio das lâminas para fora e coloque a parte posterior das lâminas nas aberturas da 
 faca elétrica que ficam na frente da alça.

  ATENÇÃO: Não aperte o botão ejetor enquanto estiver montando as lâminas na faca   
         elétrica.

• Empurre cada um dos dois protetores das lâminas para dentro das aberturas até 
 que ouça que elas estão travadas no lugar. Certifique-se que as lâminas estejam bem 
 colocadas. O fio das lâminas devem estar para baixo, ou seja, do lado oposto à alça.

• Coloque o compartimento do motor na parte posterior da faca elétrica e gire-o para a   
 esquerda até que fique travado.

• Ligue o fio na tomada elétrica. Certifique-se que a voltagem da tomada corresponde   
 àquela especificada na parte inferior do aparelho.

• Pressione os dois botões da faca elétrica para acioná-la. É importante ressaltar que a  
 faca elétrica funcionará somente se os dois botões “c” e “d” estiverem pressionados ao  
 mesmo tempo.

• Para cortar, coloque as lâminas sobre o alimento e faça com que elas deslizem de   
 forma suave. Não é preciso movimentar a faca para os lados, apenas deixe que elas   
 deslizem para baixo e as lâminas irão cortar quase sem pressão alguma.

• Quando terminar de cortar, solte os botões. Desligue o fio da tomada.
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MANUTENÇÃO E LIMpEZA

• Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada antes de limpá-lo.

• O compartimento do motor e a faca elétrica deverão ser limpas com um pano úmido   
 ou uma esponja.

 NUNCA se deve submergir o compartimento do motor na água.

• Depois de usar o aparelho; o eixo batedor da batedeira de imersão, o recipiente, a   
 lâmina e a tampa do processador de alimentos, assim como as lâminas da faca 
 elétrica podem ser lavados a mão com sabão suave e água.

 ATENÇÃO: As lâminas são afiadas. Tenha bastante cuidado ao lavá-las. Certifique-se   
         que todas as peças estejam bem secas antes de usá-las outra vez.

 OBSERVAÇÃO: Não lave os componente de seu eletrodoméstico na maquina de  
   lavar louças.

GuARdANdO sEu ELETROdOMésTIcO TudO EM uM: 
bATEdEIRA, pROcEssAdOR E fAcA ELéTRIcA

Desligue o aparelho da tomada e guarde-o em um lugar limpo e seco. Nunca enrole o fio 
de forma apertada ao redor do aparelho. Não aplique nenhum tipo de pressão na área 
onde o fio entra no aparelho, pois isso poderia rompe-lo.


