Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta
do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/
manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas
para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo
elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser
substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos
qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize
o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo
elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros
tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que
sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do
produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem
com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da
embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a
quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Se as lâminas ficarem presas retire o plugue da tomada antes
de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.
Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as
mãos nem com quaisquer utensílios quando estiver ligado.
As lâminas são muito afiadas! Perigo de lesões! Tenha cuidado
ao montar, desmontar após a respectiva utilização ou ao
limpar! Certifique-se de que desligou o produto da tomada.
As lâminas são afiadas, manuseie o produto com cuidado.
Cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas esvaziando
a jarra; e durante a limpeza tenha cuidado se o líquido quente
for utilizado no processador de alimentos ou no liquidificador,
pois ele pode ser expulso para fora do aparelho, devido a um
vapor súbito.
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS
A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa
alguns problemas que possam interferir no desempenho do
produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço
Autorizado Electrolux.

Sintoma

O mixer não
funciona.

A base de metal não
funciona.

•
•
•

Causa

Solução

O plugue não
está conectado à
tomada.

Conecte o plugue à uma
tomada.

Não há energia
elétrica na tomada.

Ligue o produto em
outra tomada de mesma
tensão.
Verifique se há energia
elétrica.

A montagem
da base não foi
corretamente
efetuada.

Certifique-se de que
a base de metal foi
corretamente conectada.

A Electrolux recomenda o cumprimento dos
procedimentos descritos neste manual para que
não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à
perda da garantia.
Para sua segurança e comodidade, apenas
os profissionais treinados pela Electrolux estão
autorizados a consertar o produto.
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu
produto e guarde este manual para sua referência.
Siga todas as instruções e advertências descritas
neste manual para melhor utilizar seu produto e obter
os melhores resultados.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ao acessar o SAC tenha em
mãos:
• Código de Identificação
do produto;
• Nota fiscal de compra;
• Seu endereço, CEP e
telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
Para informações sobre a rede
de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar
(41) 3340-4321.

Meio Ambiente
A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que
causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos
eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de
forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu
equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem
substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas
a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um
destino adequado. Para obter mais informações sobre
como proceder para a destinação ambientalmente
correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize
o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.
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CONHEÇA SEU MIXER
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UTILIZANDO SEU MIXER

Botão de velocidade normal
Botão de velocidade turbo
Corpo do mixer
Base de metal
Tampa do mini processador
Lâminas para mini processador
Copo do mini processador
Unidade de acoplamento
Batedor de ovos
Copo misturador

1
2

8
5

3

9
6
10

4

Montagem: Antes de iniciar a montagem, retire todos os
plásticos ou proteções do produto.
1. Antes da primeira utilização, certifique-se de que a
base de metal e sua lâmina estejam limpas. Antes de
inserí-las ou de remover a base, certifique-se que o mixer
esteja desconectado da tomada.
2. Para montar insira a base de metal no corpo do mixer
e gire no sentido horário até encaixar. Para desmontar,
rode a no sentido anti-horário.
3. Adicione os ingredientes no copo misturador, não
ultrapassando a indicação máxima.
4. Insira o mixer até o fundo do copo batedor, segure
com firmeza e comece a misturar utilizando um dos
botões de velocidade.
5. Misture os ingredientes movendo lentamente o mixer
para cima e para baixo em movimentos circulares.
6. Se o produto ficar enroscado, primeiro desligue-o da
tomada e somente depois limpe ou desbloqueie.
7. Sempre desconecte o produto da tomada antes de
limpar.
IMPORTANTE: A operação contínua
do produto
não deve passar de 10 segundos initerruptos. Nunca
utilize-o em óleos quentes, gorduras ou carnes.
Preparos

Velocidade

Tempo
máximo

Quant.
máxima

Sopas, cremes de
vegetais, maionese
e molhos

Normal

30
segundos

200g

7

500g
Triturar cenouras
(Pedaços de 15mm
x 15mmx15mm)

10
segundos

UTILIZANDO SEUS ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Produto

Mixer

Modelo

IBM10

Cor

preto

Tensão (V~)

127

Potência (W)

600

220
600

Frequência (Hz)

60

Capacidade do copo misturador (ml)

700

Capacidade do copo do mini
processador (ml)

500

MANUAL_IBM10_POR_REV02.indd 2

Turbo

Nota: considere
200g de cenoura
em pedaços por
300g de água.

Batedor de ovos:
1. Limpe o batedor de ovos
2. Insira o batedor a unidade de acoplamento do corpo
do mixer
3. Conecte a unidade de acoplamento do corpo do
mixer no corpo do mixer girando no sentido horário.
4. Coloque os ingredientes no copo medidor ou em
uma tigela de sua preferencia, sempre respeitando a
capacidade máxima.
5. Para evitar respingos, inicie o processo sempre
na velocidade normal e submerja o batedor nos
ingredientes antes de iniciar a operação.
6. Misture os ingredientes movendo lentamente o mixer
para cima e para baixo em movimentos circulares.
Se o produto ficar enroscado, primeiro desligue-o da
tomada e somente depois limpe ou desbloqueie.

7. Sempre desconecte o produto da tomada antes
de limpar.
IMPORTANTE: A operação contínua do produto
não deve passar de 3 minutes initerruptos.
Nunca utilize-o em óleos quentes, gorduras ou
carnes.
Preparos

Velocidade

Tempo
máximo

Quant.
máxima

Cremes e claras
em neve

Turbo

3 minutos

200g

Mini Processador:
1. Limpe o copo, as lâminas e a tampa do mini
processador.
2. Encaixe as lâminas na tampa do mini processador
e coloque os ingredientes (nunca mais que a
quantidade máxima indicada).
3. Coloque a tampa e feche.
4. Conecte o corpo do mixer na parte superior da
tampa do mini processador.
5. Ligue o mixer pulsando o botão de velocidade
normal ou turbo.
IMPORTANTE: A operação contínua do produto não
deve passar de 30 segundos initerruptos. As lâminas
são muito afiadas, muito cuidado ao manuseá-las.
Preparos

Velocidade

Tempo
máximo

Quant.
máxima

Triturar carnes
ou amêndoas
(tamanho 20 x 20 x
20mm)

Turbo

30
segundos

200g

ARMAZENAMENTO
Guarde o produto em um local seco e arejado.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1. Antes de limpar, sempre desligue o produto
retirando o plugue da tomada. Desconecte a
base do corpo do mixer. Não mergulhe a base de
metal em água, lave apenas com água corrente
(não utilize produtos de limpeza abrasivos nem
detergentes). Coloque-o de pé para secar.
2. Lave o copo e as lâminas com água quente e
sabão.
3. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido e
seque completamente. Nunca mergulhe em água
devido ao risco de choque elétrico.
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