
 



LIQUIDIFICADOR INDIVIDUAL MICKEY MOUSE 

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.
A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são 
submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais 
utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores 
públicos destinados para cada tipo de material.
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO. 
•Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
•Aparelho disponível nas voltagens desde 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, veri-
fique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
1- Base                                            2- Botão de acionamento                 3- Conjunto de lâminas 
4- Copo Grande – 600ml                  5- Copo Pequeno – 400ml               6- Tampas  squeeze (x2) 
7- Pés  antiderrapantes                     8- Fio de alimentação
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ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ 
•Coloque a embalagem do liquidificador individual numa superfície plana e seca. 
•Retire o liquidificador da embalagem e do saco plástico.
•Confira todos os acessórios pois são indispensáveis para o resultado esperado.
•Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a 
voltagem especificada no produto.
•Lave os copos (itens 4 e 5 ) com água e detergente neutro com uma esponja macia, em 
seguida seque bem antes de montar na base (item 1) do produto.
•Os copos são em TRITAN material resistente e livre de BPA e odores, que permitem triturar 
gelo sem danificar o copo.
•Possui duas tampas que permitem ser utilizadas como Squeezes.
•Botão liga e desliga funciona como função pulsar.
•Seu liquidificador individual Mickey Mouse não deverá ultrapassar 30 segundos de funciona-
mento contínuo.

INSTRUÇÕES DE USO 
•Escolha um local de trabalho adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada 
de rede elétrica.
•Observe atentamente as instruções de segurança, para garantir seu conforto e segurança.
•Antes de usar pela primeira vez, lave o copo, seguindo as instruções de limpeza simples.
•Coloque os ingredientes no copo escolhido, tomando cuidado para não enchê-lo demais.  
•Coloque os ingredientes conforme a dica abaixo: 

 

•Posicione o copo no sentido contrário ao uso, conforme figura 1. 
•Encaixe a lâmina no copo escolhido. 
•Gire a lâmina no sentido horário (fig.1).  
•Para remover a lâmina gire no sentido anti-horário (fig.1). 
•Posicione o copo na posição de uso (fig.2). 
•Encaixe o copo  com a lâmina  sobre a base do produto (fig.2) pressionando para baixo e gire 
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no sentido horário para travar (fig.2). 
•Para remover gire no sentido anti-horario (fig2). 
•Ligue o plugue na tomada e clique no botão amarelo para processar a sua receita.
•Utilize como PULSAR, ou seja em rajadas.
•Para receitas com gelo ou mais pesadas, utilize paradas frequentes.  As pausas permitem que 
o conteúdo do copo assente. Pressione pulsar quantas vezes desejar. Respeitando as paradas 
para um melhor processamento.
•Quando finalizar o processamento, retire a lâmina cuidadosamente e utilize as tampas para 
transformá-los em um copo portátil para saborear a qualquer hora seus sucos, shakes e 
vitaminas.

DICA DE USO: Comece com frutas ou legumes frescos, em seguida adicione os líquidos. 
Quanto mais líquido adicionado, mais fácil será para integrar a mistura. No caso de haver 
polpas ou gelo, deixe-os para o final. Lembre-se de não encher demais os copos.

DICA DE USO - RECEITA DE SUCO DE LARANJA COM CENOURA
200gr cenoura -
400ml suco de laranja -
10ml de mel -
Corte as cenouras em cubos (10mmx10mm) e bata juntamente com suco de laranja no liquidifi-
cador. Adoce com mel, coe e beba a seguir.
 
LIMPEZA DO APARELHO
•Antes de iniciar a limpeza verifique se o plugue está desligado da tomada.
•Para limpeza desmonte o aparelho conforme instrução.
•Nunca mergulhe a base, fio ou plugue em nenhum líquido.
•Coloque água e um pouco de detergente neutro no copo, insira a lâmina e ligue-o na função 
pulsar.  
•Desmonte o produto da base e lave o copo e as lâminas com água corrente até a limpeza 
completa.
•Quanto mais imediata for a limpeza após o término da receita, melhor será a sua eficiência.
•Para limpeza mais eficiente, remova o copo, desmontando-o, lave as peças com uma esponja 
macia e detergente neutro. 
•Cuidado ao realizar a limpeza  da lâmina de corte, afim de evitar lesões , pois as mesmas são muito 
afiadas.
•Enxague em água corrente.
•Todas as peças devem estar devidamente secas antes de uma nova montagem para uso.
•Limpe o corpo do motor apenas com um pano úmido. Não use álcool, solventes, saponáceos, 
palha de aço. Nunca molhe a base do motor.
•Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da 
torneira.



MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?

Problemas Solução

O produto não liga. - Certifique-se que a unidade esteja ligada na tomada.                                                                  
- Certifique-se que a voltagem é correta.                   
- Insira novamente o copo na base e gire até travar.

Conjunto de lâminas difícil 
de montar.

- Colocar o copo em uma superfície plana. Coloque como 
tampa o conjunto de lâmina em cima do copo, alinhando as 
roscas para que fiquem planas e gire no sentido horário ate 
travar para obter uma boa vedação.

O alimento não é cortado de 
forma igual.

- Para obter melhores resultados, sempre colocar alimentos 
cortados (entre 1,5cm e 2,5cm) e use pulsações curtas 
esperando o alimento assentar entre elas.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do 
número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada,  para ver os 
contatos acesse www.mallory.com.br.

ATENÇÃO
•Nunca toque no conector da base enquanto o produto estiver conectado a rede elétrica, sob o 
risco de choque elétrico.
•Nunca coloque mãos ou qualquer outro utensilio, que não alimento.
•Para frutas com caroços,processe apenas a polpa.
•Não operar continuamente por mais de 30 segundos. 
•Não operar sem colocar alimento.
•Recomendamos que as frutas sejam sempre cortadas antes de serem colocadas no copo.
•Atenção, os copos e outras peças não deverão ser utilizados no micro-ondas.
AVISO: Nunca deixe um aparelho funcionando sozinho, sem supervisão. 

CUIDADO: NÃO PROCESSE LÍQUIDOS QUENTES.  
Deixe líquidos e alimentos esfriar para temperatura ambiente antes de misturar. 
CUIDADO: As lâminas são afiadas! Tenha muito cuidado ao manusear o conjunto de lâminas. 
Sempre as segure pela base do conjunto de lâminas. 
CUIDADO: Nunca remova o recipiente enquanto o aparelho ainda estiver funcionando. 

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
• Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras 
consultas.
• Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de 
funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada 
durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
• Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
• Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.



• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.sob torneira).
• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Não use o aparelho ao ar livre.
• Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
• Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
• Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
• O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
• Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
• Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
• Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
•Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conheci-
mento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho 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 brin-
cando com o aparelho. 
•Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
•Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
•Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
•Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão a tomada elétrica. 
•Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
•Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais 
como:
             •Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes 
de trabalho;                
               •Fazendas e chácaras;
              •Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos 
e copas.
IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão 
Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança 
para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Caso o cordão de alimentação esteja danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substitui-lo, leve o 
aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se proceder da mesma 
forma em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
•A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do 
manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consul-
tar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
•Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.



TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.
1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota 
fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação 
ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui 
especificadas.
(*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor 
mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.
2.A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser 
apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor 
transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre 
contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3.Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica 
devidamente autorizado pela Mallory.
4.As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsa-
bilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5.A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do 
problema.
6.Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão 
custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1.Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em con-
sequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações 
do seu manual.
2.Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de 
segurança.
3.Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas 
não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou 
fosse caracterizada como não original.
4.Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou 
por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5.Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6.Se o número de série e/ou rastreamento que identificam ao produto estiverem alterados ou 
manipulados de alguma forma.
7.Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.




