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Obrigado por adquirir o Liquidificador Cadence LIQ601, um produto de alta tecnologia, seguro 
e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações 
contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma 
segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

           1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA  

Atenção!
Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre 
observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir 
acidentes e/ou ferimentos.

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do 
alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais 
resíduos.
• Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o produto.
• Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizado, a fim de evitar riscos.
• Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão 
elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto 
apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada 
Cadence.
• O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
• Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os 
componentes e provocar sérios acidentes.
• Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e 
de superfícies cortantes ou similares.
• Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
• Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

Instruções importantes de segurança
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• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não 
deixe o produto funcionando sem supervisão.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam 
originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando-o pelo plugue, durante a limpeza e 
manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o 
cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos 
molhadas
• Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do liquidificador, o 
plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido.
• Nunca coloque a mão dentro do copo quando o liquidificador estiver ligado à tomada.
• Antes de ligar o liquidificador certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
• Nunca toque nenhuma parte em movimento.
• Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
• Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que 
estiverem as obstruindo.
• Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
• Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80˚C.
• Seu liquidificador só funcionará se você encaixar corretamente o copo sobre a base. Este 
produto conta com um dispositivo de segurança que só habilita o funcionamento do liquidificador 
caso a jarra esteja corretamente posicionada na base.
• Nunca acione o seu liquidificador com a jarra vazia, sem nenhum líquido ou alimento.
• Seja cuidadoso ao abastecer o liquidificador com líquidos quentes pois estes podem ser 
expelidos para fora do aparelho devido a evaporação repentina.
• Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o 
aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo 
ao forno, para evitar acidentes.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam 
originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
 
Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

Instruções importantes de segurança
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Componentes do produto

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

1

5

6

7

3

4

2

Sobre tampa Plástica

Tampa

Jarra de Policarbonato

Lâminas

Base

Painel de Controle

Cabo elétrico com plugue

Bastão

1

2

3

4

5

6

7

8

8



6 Funções do produto

3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Painel de controle

Botão Liga/Desliga
Acione o liquidifi cador colocando a chave liga/desliga na posição liga.
Você tem 2 opções para selecionar a velocidade do seu liquidifi cador, botão pulsar ou utilizando 
o seletor de velocidade.

Seletor de Velocidade
O botão central do painel do seu liquidifi cador é um seletor regulável de velocidade, com ele você 
pode escolher a velocidade ideal para preparar a sua receita.

Botão Pulsar
Ativando esse botão o seu liquidifi cador irá ligar a potência máxima. Apenas use a função de forma 
intermitente, não segurando-o ligado por mais de um minuto.

Nota: É recomendado que logo após colocar os ingredientes no liquidifi cador você utilize 
a função  por algumas vezes, e então selecione a velocidade desejada utilizando o botão 
central. Isso irá fazer a primeira trituração dos alimentos, diminuindo a força que o motor 
precisa fazer.

Jarra
O seu liquidifi cador possui uma jarra de 2 Litros 
feita de policarbonato, um material especial 
e super resistente a impactos, ideal para a 
grande potência e alta rotação gerados pelo 
liquidifi cador. 
A tampa possui um sistema de fácil encaixe e 
desencaixe.  Basta posicionar na abertura da 
jarra e pressionar para baixo para encaixar e 
para desencaixar basta puxá-la para fora. Antes 
de preparar qualquer receita, certifi que-se de 
que a tampa está posicionada corretamente e 
bem encaixada.



7Funções do produto

Seu liquidifi cador conta com uma micro-
chave de segurança que fi ca posicionada 
logo abaixo do encaixe da jarra do produto. 
Este dispositivo evita que o liquidifi cador 
seja ligado sem a jarra ou com a mesma 
posicionada de maneira incorreta. Note que 
a base da jarra possui quatro torres, isso 
garante que a micro-chave seja acionada 
independente do lado em que a jarra for 
encaixada. 

IMPORTANTE: Caso a jarra seja removida da unidade motora sem desligar o botão liga/
desliga, o produto irá automaticamente desligar. Ao retornar a jarra para a base, o produto 
irá voltar a funcionar automaticamente. 

Para encaixar a jarra posicione conforme a fi gura e pressione-a para baixo.

Bastão
Junto com seu liquidifi cador você receberá também um bastão para ajudar no preparo das receitas.  

Atenção!
• Após utilizar o seu liquidifi cador, as engrenagens fi cam 
quentes. Portanto, não toque.
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4 - UTILIZANDO O PRODUTO

Antes de utilizar seu liquidificador leia atentamente as instruções contidas no Capítulo 1, Instruções 
Importantes de Segurança.

Atenção!
• Assegure-se que o liquidificar esteja em uma superfície firme, plana e seca.

[1] Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja na posição desliga e o seletor de velocidade 
no mínimo.
[2] Encaixe a jarra (certifique-se de posicionar a jarra de forma correta, caso contrário o produto 
não irá ligar), adicione os ingredientes da sua receita, feche a tampa e conecte o produto na 
tomada. É recomendado que os ingredientes sejam colocados na seguinte ordem: primeiro 
coloque os ingredientes macios e de fácil trituração, em seguida acrescente os ingredientes com 
uma dureza mais acentuada, por último, acrescente os ingredientes líquidos. Lembre-se de que 
os ingredientes não devem ultrapassar o limite máximo da jarra. Você obterá um melhor resultado 
se todos os ingredientes forem cortados em pedaços de 1 a 2 cm antes de serem inseridos para 
trituração.
[3] Feche a tampa do produto.
[4] Pressione o botão Pulsar por algumas vezes e então coloque o botão liga/desliga na posição 
ligado e ajuste a velocidade de acordo com a sua preferência.
[5] Para acrescentar ingredientes durante o preparo retire a sobre tampa plástica da tampa de 
borracha e adicione os alimentos.
[6] Quando a receita estiver pronta, gire o seletor de velocidade para o mínimo e desligue o botão 
liga/desliga.
[7] Aguarde até que as lâminas tenham parado por completo.
[8] Desligue o produto da tomada.
[9] Retire a jarra da base, abra a tampa e sirva.

Atenção!
• Nunca ligue o produto com a jarra vazia, sem nenhum liquido ou alimento. Não adicione 
ingredientes quentes, acima de 80ºC.
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Utilizando o Bastão
Com o liquidifi cador desligado retire a sobre tampa 
plástica que está encaixada na tampa de borracha e 
coloque o acessório no lugar. 
Nunca utilize o bastão sem a tampa de borracha 
devidamente posicionada e travada.
O bastão possui um anel que delimita o a utilização, 
evitando que ele toque as lâminas
Não utilize o bastão se a jarra conter mais do que dois 
terços do volume total (1,3 Litros).

Nota: Se você manter o bastão parado ele pode não 
ajudar no preparo, faça movimentos circulares ou 
verticais de cima para baixo. O bastão têm melhores 
resultados quando utilizando em conjunto com a 
função Pulsar.

Importante.
• Nunca utilize outro utensílio a não ser o bastão que vem junto com seu liquidifi cador 
dentro da jarra.
• Jamais coloque as mãos ou qualquer outra parte do corpo dentro da jarra, sério de 
risco de ferimentos.

Observações para processamentos especiais

Tipo de alimento Observação

Frutas Congeladas Processe as frutas congeladas com pelo 
menos 1/3 de água (ou suco).

Nozes, Amendoim e Sementes
Não ultrapasse 1/2 da jarra, processe em 

ciclos de 20 segundos na potência máxima 
(ou usando a função pulsar). Utilize o bastão 

para auxiliar no preparo.

Massas
Utilizar receitas de massas específi cas para 
Liquidifi cador, não utilizar massas grossas 

(como as feitas em batedeiras).

Triturar gelo Ciclos de 20 segundos, utilize o bastão para 
auxiliar no preparo.

Queijo
Não ultrapasse 1/2 da jarra, processar em 

ciclos de 20 segundos na potência máxima, 
utilize o bastão para auxiliar no preparo.

Utilizando o produto
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Dispositivo de segurança
Evite preparar alimentos que travem as 
lâminas do produto, forçando o motor e 
causando superaquecimento do mesmo. 
Para tal, leia as instruções de preparo 
contidas neste manual.  Mesmo assim, 
caso isto ocorra, seu LIQ601 conta com 
um dispositivo de segurança que permite 
a você rearmar o produto em casos de 
superaquecimento ou travamento do motor, 
que por sua vez causam o desligamento do 
produto.  Nestes casos você deve proceder 
da seguinte maneira:
[1] Desligue o produto pressionando o botão 
liga/desliga.
[2] Retire o produto da tomada e em seguida 
remova a jarra do produto.
[3] Aguarde o resfriamento total do produto 
(cerca de 30 minutos).
[4] Com a base do produto livre, vire-a e 
localize o dispositivo de segurança na parte 
de baixo da base.
[5] Com o produto já resfriado, pressione o botão do dispositivo de segurança. Insira a jarra na 
base do produto e realize o procedimento para ligá-lo.
[6] Caso o produto não volte a ligar, aguarde mais alguns minutos e repita todo o procedimento.

Utilizando o produto
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5 - RECEITAS

Frozen iogurte de morango
Ingredientes
5 potes de iogurte natural desnatado
2 xícaras de chá de morangos congelados
6 envelopes de adoçante
Preparação
[01] Deixe o iogurte dessorar por 1 hora colocando os 4 potes de iogurte em um filtro de papel 
para café.
[02] Despeje em uma vasilha e leve ao freezer para congelar.
[03] Junte o iogurte com o morango no liquidificador (ambos congelados).
[04] Bata até misturar, junte o adoçante e misture.
[05] Coloque em um refratário, cubra com papel filme bem junto ao refratário e leve ao freezer 
até servir.

Frozen iogurte de limão e oliveira
Ingredientes
2 copos médios (400 ml) de chá de oliveira
1 copo pequeno (100 ml) de suco de limão
1 envelope de gelatina sem sabor incolor
2 xícaras (chá) de iogurte natural desnatado
1 sachê de adoçante em pó
Raspas de limão e folhas de oliveira trituradas até virar pó para polvilhar
Preparação
[01] Dissolva a gelatina em água, conforme as instruções que constam no verso da embalagem.
[02] Em outra tigela, misture o chá de oliveira, o suco de limão, a gelatina já dissolvida, o iogurte 
e, por último, o adoçante.
[03] Bata com um batedor manual até a mistura ficar homogênea.
[04] Cubra o creme com filme plástico e leve ao congelador por pelo menos 2 horas.
[05] Retire, bata a mistura no liquidificador e deixe no congelador por mais 2 horas.
[06] Na hora de servir, misture com uma colher e distribua em tacinhas individuais.
[07] Para o frozen iogurte ficar ainda mais saboroso, polvilhe com raspas de limão e com algumas 
folhas de oliveira.

Smoothie de frutas
Ingredientes
450 g de morangos sem cabos
1 banana em pedaços
2 pêssegos
225 ml de suco de laranja, pêssego ou manga
5 a 8 cubos de gelo
Preparação
[01] Em um liquidificador, junte os morangos, a banana e os pêssegos. 
[02] Bata até as frutas virarem um purê. 
[03] Coloque o suco e bata de novo.
[04] Adicione o gelo e volte a bater até obter a consistência desejada. 
[05] Sirva a bebida em taças.

Smoothie de ameixa e chá verde
Ingredientes
300ml de água a ferver

Receitas
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1 saquinho de chá verde com especiarias indianas
1 colher de sopa de açúcar amarelo
125gr de ameixas amarelas maduras
Preparação
[01] Faça o chá, retirando o saquinho após 5 minutos. Deixe esfriar, e coloque no refrigerador até 
ficar fresco.
[02] No seu liquidificador, misture bem o chá, o açúcar e as ameixas às metades. 
[03] Triture bem. 
[04] Coloque nos copos e sirva.

Frapê de kiwi
Ingredientes
5 colheres (sopa) de leite condensado light
¼ de kiwi
1 xícara (chá) de água
Gelo à gosto
Preparação
[01] Bata todos os ingredientes no liquidificador.
[02] Para decorar use cereja e folhas de hortelã.

Frapê de cappuccino
Ingredientes
500 ml de sorvete de creme
4 colheres de sopa (cheias) de cappuccino em pó
300 ml de leite desnatado
Chantilly a gosto
Calda pronta de chocolate
Canela em pó para polvilhar
Preparação
[01] Bata no liquidificador o leite e o cappuccino em pó. Quando estiver bem homogêneo, 
acrescente o sorvete de creme e bata novamente.
[02] Pegue as taças ou copos e coloque a calda de chocolate nas paredes laterais.
[03] Acrescente a mistura batida e coloque o chantilly por cima.
[04] Polvilhe a canela em pó por cima.

Suco misto com iogurte
Ingredientes
02 bananas passas 
1 ½ xícara (chá) de suco de laranja 
1 ½ xícara (chá) de suco de abacaxi 
1 pote de iogurte (sabor da preferência) 
3 colheres (sopa) de gérmen de trigo 
1 colher (sopa) de açúcar mascavo 
Folhas de hortelã a gosto 
Preparação
[01] Junte as 2 bananas passas com o suco de laranja, o suco de abacaxi, o iogurte desnatado 
e as folhas de hortelã. 
[02] Depois bata os ingredientes no liquidificador até que a mistura esteja consistente.
[03] Sirva bem gelado em um copo alto e decore com ramo de hortelã fresca ou como preferir.

Suco de cenoura com couve e maçã
Ingredientes
1 cenoura
2 folhas de couve
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4 galhos de salsinha
2 maçãs 
400 ml de água. 
Preparação
[01] Coloque todos os ingredientes no liquidificador.
[02] Misture até os ingredientes ficarem com uma consistência líquida.
[03] Sirva a bebida.

Bolo de maçã com canela
Ingredientes
4 maçãs pequenas (maçã fuji) ou 3 maçãs grandes (maçã importada) sem casca e sem sementes
4 ovos
1/2 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de canela em pó
1 colher (sopa) (bem cheia) de fermento em pó
Preparação
[01] Peneirar a farinha, misturar com a canela e reservar.
[02] No liquidificador, acrescentar os ovos, o óleo, as maçãs (sem casca e sem sementes) e o 
açúcar. Bater bem.
[03] Verter a mistura líquida em uma vasilha. Incorporar aos poucos a mistura de farinha com 
canela. Adicionar o fermento.
[04] Despejar a massa em uma forma retangular grande (35,5 cm x 23 cm) untada e enfarinhada. 
Assar por cerca de 1 hora em forno médio (180º) pré aquecido.

Torta de Limão
Ingredientes
1 pacote de biscoito Maizena (200grs)
150grs de manteiga
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
1 lata de suco de limão (use a lata de leite condensado vazia para medir)
Raspas de casca de limão para decorar
Preparação
[01] Triture os biscoitos no liquidificador e misture com a manteiga até obter uma farofa.
[02] Coloque em uma forma de aro removível de 20cm de diâmetro e leve ao forno médio, pré 
aquecido, por 5 minutos.
[03] Bata no liquidificador o creme de leite, o leite condensado, a gelatina dissolvida de acordo com 
as instruções da embalagem e o suco de limão.
[04] Despeje sobre a massa na forma, espalhe raspas de limão e leve à geladeira por 3 horas.
[05] Sirva.

Torta com legumes de liquidificador
Ingredientes da massa
3 unidades de ovo
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1/2 xícaras de chá de parmesão ralado
Sal a gosto
1 colher de sopa de fermento em pó
Leite a gosto
Ingredientes recheio

Receitas
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300 gramas de mussarela em cubos médios
1 unidade de tomate picado
1/2 lata de ervilha
1/2 vidro de palmito
1/2 lata de milho verde
Azeitonas picadas a gosto
Salsicha a gosto
Cebolinha verde a gosto
Preparação
Recheio
[01] Junte todos os ingredientes numa tigela e tempere com uma pitada de sal, orégano e azeite. 
Reserve até o preparo da massa.
Massa
[01] Bata os ingredientes no liquidificador com exceção do leite, que deve ser adicionado aos 
poucos durante o batimento até atingir o ponto de mingau grosso.
[02] Aqueça o forno em temperatura média, unte numa forma refratária de tamanho médio com 
óleo e farinha de trigo.
[03] Coloque 2/3 da massa e depois adicione o recheio distribuindo uniformemente. 
[04] Coloque o restante da massa em cima do recheio e espalhe com a ajuda de uma colher.
[05] Salpique um pouco de queijo ralado sobre a massa. Leve para assar por 30 minutos ou até a 
massa estar douradinha. Corte a massa em retângulos, depois de assada.

Vitamina de maracujá
Ingredientes
2 maracujás maduro
1 vidrinho de leite de cocô
1/2 lata de leite condensado
2 copos de leite
1 copo de água
Gelo à gusto
Preparação
[01] Corte o maracujá ao meio e retire a polpa.
[02] Bata tudo no liquidificador por 1 minuto, inclusive o gelo, até que se torne espumoso.
[03] Não é necessário adicionar açúcar.
[04] Sirva gelado.

Vitamina de açaí com banana
Ingredientes
300 gramas de polpa de açaí
2 bananas nanicas
Mel para adoçar (opcional)
Preparação
[01] Coloque todos os ingredientes dentro do liquidificador.
[02] Misture até ficar com uma consistência líquida e sirva.

Sopa de legumes
Ingredientes
2 batatas médias
1 mandioquinha
1 cenoura
1/2 tomate
1/2 cebola
1 dente de alho

Receitas
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Peito de frango em pedaços
Macarrão (de preferência um formato apropriado para sopa)
Temperos: sal, pimenta do reino, salsa e louro
Preparação
[01] Cozinhar todos os legumes em uma panela com água o suficiente para cobri-los.
[02] Frite o frango sem tempero nenhum e reserve. 
[03] Depois dos legumes bem cozidos, batê-los no liquidificador, junto com a água do cozimento, 
até triturar bem. 
[04] Volte o conteúdo do liquidificador para a panela, misture o frango frito e o macarrão. Coloque 
os temperos. 
[05] Deixe cozinhar até o macarrão estar no ponto.

Sopa de Tomates
Ingredientes
1 lata de tomates pelados e a mesma medida de caldo de legumes
½ cebola picada
½ dente de alho amassado
½ xícara de suco de laranja
2 colheres (sopa) de molho inglês
1 colher (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de azeite comum
1 colher (chá) de açúcar (se houver necessidade)
1 pedaço de gengibre descascado, do tamanho de uma colher de café (opcional)
Folhas de manjericão (opcional)
1 colher de requeijão light (para decoração)
1 fatia de pão integral torrado no forno para acompanhar
Preparação
[01] Aqueça o azeite e leve a cebola e o alho para dourar. 
[02] Acrescente a farinha de trigo e mexa até dourar levemente também. Essa etapa é apenas para 
“cozinhar” um pouco a farinha de trigo, para que não haja sabor residual no resultado final, além 
de servir como um leve espessante. 
[03] Acrescente os outros ingredientes, deixe ferver por uns 5-8 minutos, até que a cebola esteja 
bem macia e o tomate tenha incorporado o sabor dos ingredientes. 
[04] Junte o pedaço de gengibre inteiro, que vai ser retirado, antes de levar a sopa ao liquidificador. 
[05] Misture uma colher de açúcar se a sopa estiver muito ácida. 
[06] Bata tudo no liquidificador, volte à panela e deixe engrossar mais um pouco. 
[07] Sirva bem quentinha, acompanhada de uma colher de requeijão (se gostar) e umas 
torradinhas recém-tiradas do forno.

Empada
Ingredientes
5 ovos inteiros
1 xícara de leite
1 xícara de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 colheres (sopa) de queijo ralado
Sal
Preparação
[01] Misture todos os ingredientes no liquidificador.
[02] Coloque  em forminhas untadas e recheie a gosto.
[03] Asse em forno pré aquecido.

Receitas
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6 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza, confirme se o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado 
da tomada. 
Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as 
lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque. 
Limpe a base do produto com um pano macio e nunca coloque-o na água ou debaixo da torneira.
Lave a tampa e o bastão com uma esponja e detergente.

Observações
Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.
Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, 
para fazer a limpeza.
Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não 
danificá-los.
Instale seu liquidificador de acordo com todas as recomendações descritas no capítulo 1.
Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da 
mesa, ou bancada, para não danificá-lo.
Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem 
em outro aparelho.
Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar quebrando-se durante 
o processamento e causar ferimentos.
Sempre enrole o fio no porta fios na base do produto.

Função Auto limpar
Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Auto limpar 
da seguinte maneira:
Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador.
Coloque o botão Liga/desliga na posição Liga, gire o seletor de velocidade até o máximo por 
alguns segundos.
Em seguida, enxágue o copo em água corrente.
Repita a operação, se necessário.

7 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema Causa Solução

O produto não liga

A jarra não está corretamente 
encaixada.

Encaixe a jarra na posição 
correta.

O sistema de proteção 
de superaquecimento foi 
acionado.

Espere o produto esfriar 
e execute o procedimento 
para reamar o sistema de 
proteção.

Vazamento de água

O líquido está acima do limite 
estabelecido.

Ajustar a quantidade de 
ingredientes dentro da jarra.

A tampa não está 
corretamente encaixada.

Certifique-se que a tampa 
está encaixada corretamente.

Limpeza e conservação | Solucionando problemas



17Termo de garantia

8 - TERMO DE GARANTIA

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. garante ao seu Liquidificador Cadence, LIQ601 contra defeitos 
de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal 
de compra.
No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando 
assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil 
Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste 
produto.
As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de 
garantia, acima mencionado, estendido.
As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se: 
•  O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou 
se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
• O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela 
JCS Brasil.
•  O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
•  O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com 
o uso recomendado no Manual do Usuário.
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.
As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:
•  Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
• Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições 
de limpeza.
•  Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
•  Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto 
até à assistência técnica autorizada.
•  Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
• Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
A JCS Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra 
responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de 
compra do produto sempre à mão.
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Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site 
www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, 
elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do 
site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. 
A Cadence terá o maior prazer em responder.
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