
GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CASO HAJA NECESSIDADE DE UTILIZAR UMA EXTENSÃO,  CERTIFIQUE-SE DE QUE 
A ÁREA  DE SEÇÃO TRANSVERSAL DO FIO SEJA ADEQUADA AO PRODUTO. 

USE SOMENTE EXTENSÃO CERTIFICADA.

Fabricado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II  -  CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Conheça toda a linha de produtos
da BLACK & DECKER

Visite nosso site:

Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições 
legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste 
aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de 
um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. 
A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que 
apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência 
da garantia.
A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os 
remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas 
autorizadas Black&Decker.

3.1  Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados 
pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7034644). Os profissionais que 
atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria 
Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente 
materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker. 
3.2  Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela 
Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao 
Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela 
Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado 
Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone 
gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto 
autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou 
transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte. 
A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as
características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
Produto exclusivo para uso doméstico.
Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de 
controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal 
de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios 
substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e 
reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: 
www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA
O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes 
deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
Mau uso. 
Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou 
acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
Peças com desgaste natural.
Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker. 
A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de 
acidente, de uso abusivo.
Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos 
postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.
Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do 
consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada 
pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o 
vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O 
consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. 
Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

3
Apenas 
para 
modelo
LE450F

1.Por se tratar de copo (b) plástico resistente ao calor, você pode preparar 
alimentos líquidos quentes, porém não utilize o produto para preparar 
alimentos ou líquidos com temperaturas próximas da fervura.
2.Quando os ingredientes grudarem nas paredes do copo (b), desligue o 
aparelho, retire a tampa (a) e remova a mistura da parede com uma espátula 
plástica.
Recoloque a tampa (a) e continue o processo.
3.Quando estiver preparando misturas sólidas e líquidas, coloque no copo (b) 
primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos.
4.O liquidificador não é adequado ao preparo de alguns tipos de alimentos, 
como claras em neve, chantilly, purê de batatas, carne moída, massas muito 
pesadas e extração de suco de frutas e vegetais.
5.Para evitar danos ao aparelho, alguns itens não devem ser colocados no 
mesmo como: ossos, pedaços grandes de alimentos congelados e alimentos 
muito duros que não possam ser cortados facilmente.

TÉCNICAS DE USO E DICAS

1.Coloque um pouco de água com detergente dentro do copo(b) do 
liquidificador e gire o botão pulsar/limpar . 
2.Sempre lave o copo (b), as lâminas e as tampas imediatamente após o uso, 
para facilitar a limpeza.
3.Limpe a base (d) com um pano úmido e seque-a totalmente. Manchas mais 
resistentes podem ser removidas esfregando-se um pano úmido com 
detergente.

COMO LIMPAR SEU LIQUIDIFICADOR

1.Coloque o filtro (e) no copo (b).
2.Coloque a tampa (a) no copo (Figura 3)  
para fixar o filtro (e) na posição correta.
3.Coloque os ingredientes no filtro (e) 
através da abertura da tampa dosadora 
(a).
4.Desligue o aparelho e sem remover a 
tampa, retire o copo (b) da base (a) e sirva 
a bebida através do bico do copo.
IMPORTANTE: Quando estiver 
processando grandes quantidades, é aconselhável não colocar todos os 
ingredientes no filtro (e) de uma só vez. Comece usando pequenas 
quantidades. Repita esse procedimento enquanto os processa. A quantidade 
de ingredientes colocada no filtro (e) NÃO deve ultrapassar a altura da tela 
metálica.
Antes de ligar o aparelho, coloque a tampa sobre o copo e certifique-se de que 
a tampa, esteja posicionada corretamente .

FILTRO

Para alimentos muito duros (gelo, torradas), gire o botão na posição pulsar 
durante alguns segundos e volte-o na posição “0”, repetindo a operação até o 
alimento atingir a consistência desejada.

FUNÇÃO PULSAR

Linha de Liquidificadores
LE420/ LE450P/LE450B/ LE450F 

Manual de Instruções

Leia as instruções antes de usar o produto
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LINHA DE LIQUIDIFICADORES
Conheça a nova linha de liquidificadores da Black & Decker, LE420 
(Liquidificador 2 velocidades) e LE450P / LE450B (Liquidificador 3 
velocidades) LE450F (Liquidificador 3 velocidades com filtro). Nunca foi tão 
fácil preparar as mais diversas receitas, sucos e massas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

CONHECENDO O LIQUIDIFICADOR

Antes de usar a linha de liquidificadores, leia atentamente a todas as 
instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas 
peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou 
quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. 
Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
4. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas 
nesse manual.
5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse 
manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão 
elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência 
estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não 
sofram danos elétricos.
8. Este aparelho não se destina a 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 a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma 
pessoa responsável pela sua segurança.
9. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o 
aparelho.
10. Não use o produto ao ar livre.
11. Para não provocar eventuais danos, nunca lave os acessórios deste 
aparelho em lava louças.
12. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica 
quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de 
reparo ou manutenção.
13. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho 
podem causar acidentes.
14. Nunca coloque as mãos ou outros objetos dentro do copo com o 
liquidificador em funcionamento. Se for necessário o uso de espátulas, 
utilize-a apenas com o aparelho desligado da rede elétrica.
15. Não toque as partes em movimento. As lâminas são afiadas e devem ser 
manuseadas com cuidado.
16. Retire o copo da base do liquidificador antes de lavá-los. O aparelho só 
deve ser utilizado para o preparo de alimentos.
17. Quando estiver preparando líquidos quentes, remova a tampa dosadora da 
tampa.

18. Nunca coloque ou retire o copo da base com o liquidificador em 
funcionamento.
19. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água 
ou qualquer outra substância líquida e nem o manuseie com as mãos 
molhadas.
20. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a 
recomendada pela Black & Decker.
21. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados 
exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
22. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
23. Não limpe com esponjas de aço as partes elétricas. Isso poderá rompê-las 
e deixá-las expostas, resultando em choques elétricos.
24. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para 
o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo 
com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na 
perda da garantia.
25. Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em 
ambientes em que tenham gases explosivos.
26. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas como fios 
descascados ou conectados em tomada que não apresente condições de 
funcionamento. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser 
substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a 
fim de evitar riscos.
27. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o.
28. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e 
nem deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.
29. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição 
segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
30. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.
31. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de 
alto consumo de energia no mesmo circuito.
32. Mantenha as mãos e rosto longe da abertura da tampa enquanto o 
aparelho estiver em funcionamento.
33. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
34. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É 
recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica 
Autorizada Black & Decker.
35. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência 
Técnica Autorizada Black & Decker para revisão, conserto ou ajustes.
36.Não mergulhe o copo em água fervendo.
 

1. Antes de utilizar o produto lave todas as 
partes do aparelho, execeto a base (d). 
2. Certifique-se de que o botão de velocidade 
(c) esteja na posição “0”
3. Encaixe o copo (b) na base (d), girando-o 
no sentido horário até travar (Figura 1).
4. Antes de ligar o aparelho, coloque a tampa 
(a) sobre o copo (b) e certifique-se que a 
tampa (a) esteja corretamente encaixada.
5. Quando for triturar gelo ou alimentos muito 
duros, certifique-se a tampa (Figura 2A) 
esteja travada.
6. Se for necessário adicionar ingredientes 
com o liquidificador em funcionamento, tire a 
tampa dosadora (a) e utilize essa abertura 
(Figura 2B).
7. Para remover o copo (c) da base (d), gire-o 
no sentido anti-horário até destravar.
8. Quando o liquidificador não estiver mais 
sendo utilizado, retire o plugue da tomada.
NOTA: A aba da tampa (a) deverá ser colocada entre as travas  encontradas na 
parte superior do copo (b). 
                     Não deixe o liquidificador ligado por mais de 3 minutos seguidos. Caso 
não tenha terminado de processar a receita, desligue o aparelho por 1 minuto antes 
de continuar o uso.

COMO UTILIZAR

CONHEÇA O LIQUIDIFICADOR

1

A2

B2

Base (d)

Tampa (a)

Copo (b)

Botão seletor de
3 velocidades  (c)

Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

Filtro (e)
Separa o suco das sementes, APENAS no modelo LE450F. 

Para se desfazer de um aparelho fora de uso 

jamais incinere ou queime. Isso pode causar 

acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação 

de gases).

PROTEÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
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