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RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

TURBOMIX

*Depende do modelo

Leia atentamente as instruções de segurança e leia este folheto
antes do primeiro uso do produto.

A- Base do motor
B- Botão Liga/desliga
com 2 velocidades
C- Pé removível
D- Copo dosador de
500 ml
E- Mini processador de
600 ml

E1- Tampa
E2- Lâmina
E3- Tigela do mini
processador
F - Batedor de arame
F1- Redutor
F2- Batedor

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se
com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de
utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações
e as instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do
produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.
a) Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão
elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127 V ou
220 V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá
provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.
b) Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico,
o que não inclui ambientes, tais como: reservados de cozinha para os
funcionários de lojas, escritórios e outros locais de trabalho; casas em
propriedades rurais; utilização pelos clientes em hotéis ou pousadas
e outros locais de tipo residencial. Portanto, não se destina aos usos
comercial e/ou profissional, que acarretam uma sobrecarga de trabalho
contínuo, o que poderá provocar danos e acidentes pessoais. Sua
utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.
c) Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou
qualquer outro líquido, afim de evitar choques elétricos e danos ao produto.
Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar
o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.
d) É importante que se assegure que, tanto as crianças, quanto as
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais que se
encontrem reduzidas, não brinquem com o aparelho, não efetuem as
tarefas de limpeza e manutenção, não tenham acesso ao respectivo
cabo de energia, sob o risco de causar acidentes graves que podem
comprometer a segurança daquele que está manuseando o mixer
e dos demais que estejam próximos. As pessoas com falta de
experiência e conhecimento apenas devem utilizar o mixer se tiverem
recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob
a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
e) Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o
produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá,
involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f) Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados,
afim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou
queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão
elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.
g) Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos
não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.
h) Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue
da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom
funcionamento e evitar eventuais acidentes.
i) O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não
sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar
danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar
na perda da garantia contratual.
j) Não deixe o produto conectado à tomada enquanto estiver ausente,
mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças
para que acidentes sejam evitados.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

• Nunca mexa na lâmina do pé removível (C) quando o aparelho estiver ligado.
• Sempre manuseie a lâmina do mini processador (E) pela parte plástica.
• Não utilize o pé removível (C) e o mini processador (E) vazios.
• Não utilize o pé removível (C) com ingredientes secos (nozes, avelãs ...).
• Não utilize o mini processador (E) como recipiente e nunca coloque
líquido para ferver nele.
• Não toque nas peças rotativas.
• Não desmonte o aparelho. Basta cumprir as instruções habituais de
limpeza e manutenção, conforme recomendado.
• Para sua própria segurança, utilize apenas acessórios e peças
sobressalentes originais desenvolvidas para o seu aparelho.
• Tome as devidas precauções durante a manipulação da lâmina, quando
retirar o conteúdo do recipiente e quando efetuar a limpeza do aparelho.

UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, limpe o pé removível (C) e todos os
acessórios com água e detergente. Passe-os na água e seque-os.

Pé removível

• Insira o pé removível (C) na base do motor (A). Gire até encaixar.
• O recipiente utilizado deve ser preenchido no máximo até 2/3 da sua

capacidade para evitar transbordamento. A preparação deve cobrir, no
mínimo, a parte côncava do pé removível (C) para garantir a eficácia
da mistura.
• Ao misturar preparações quentes diretamente na panela, retire-a da
fonte de calor.
• Não hesite em mover o pé removível (C) no recipiente para otimizar a
mistura.
• Não utilize o aparelho durante mais de 15 segundos: senão aguarde
pelo seu resfriamento.
• Não faça preparações superiores a 500ml

Mini processador

• Antes de utilizar o mini processador (E) coloque a lâmina com cuidado na
tigela sobre o eixo central. Ponha os alimentos na tigela. Coloque a tampa
(E1) na tigela (E3), em seguida, posicione a base do motor (A) neste último.
• Para desmontar seu acessório após a utilização retire a base do motor (A)
da tampa (E1) e retire a lâmina (E2) com cuidado (segurando-a pela
parte plástica). Em seguida, retire os alimentos.
• O mini-processador (E) pode ser usado para cortar ervas aromáticas e
carne. Com este acessório é possível cortar 70g de bife de frango cru em
3 segundos
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PRIMEIRO USO
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1 - Não coloque os acessórios elétricos do mixer em contato com a água.

2.1

PÉ REMOVÍVEL (C)

Batedor de arame

Tempo máximo de utilização: 2 minutos.
• Monte o batedor de arame (F) no redutor (F1).
• Coloque o redutor (F1) sobre a base do motor (A).
• Rosqueie até travar.
• Após a utilização, desenrosque o redutor (F1) e retire o batedor (F2).
Este acessório irá permitir-lhe emulsificar as suas preparações, bater
claras em neve, chantilly, massa para crepes, entre outros.
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3.1

3.2

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
• Não molhe nem mergulhe na água a base do motor (A). Limpe-o com
um pano seco ou ligeiramente úmido, sem utilizar produtos abrasivos.
• Os acessórios, com a exceção da base do motor (A), podem ser lavados
com água quente ou na máquina de lavar louça. Tome cuidado ao
limpar a lâmina (E2) pois é extremamente afiada.

1 - Insira o pé removível na base do motor. Gire até encaixar.
2 - Desligue o plugue da tomada quando o produto não estiver sendo utilizado e quando for
limpá-lo. Utilize uma tomada compatível com o plugue do aparelho.
3.1 - O recipiente utilizado deve ser preenchido com no máximo 500 ml da sua capacidade
para que o líquido evite transbordar.
3.2 - Não molhe e não mergulhe a base do motor na água. Se deseja limpar o aparelho,
limpe-o com um pano seco ou ligeiramente úmido.

2.2

MINI PROCESSADOR (E)
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PÉ REMOVÍVEL (C) E MINI PROCESSADOR (E)

Peças do produto
Base do motor (A)

Acessórios
Pé removível (C)

ARNO GARANTIA LIMITADA

Receitas
sopa

Velocidade

agua

Tempo

Quantidade

suco
vitamina

Pé removível (C)

1

2

1

2

1 - Adicione os ingredientes no mini processador.
2 - Encaixe o produto sobre o mini processador, em seguida ligue na tomada, aperte o botão
liga/desliga e escolha a velocidade desejada.

4

purê
carne e
frango

Mini processador (E)
Mini processador (E)

especiarias

BATEDOR DE ARAME (F)
grãos

Batedor de arame (F)

3

clara em neve

4
Batedor de Arame (F)

1

chantilly

Este aparelho é reparável pela ARNO, durante e após o período de garantia.
Acessórios, consumíveis e peças de substituição podem ser adquiridos diretamente pelo consumidor final, caso estejam disponíveis
localmente, tal como indicado no site da ARNO www.arno.com.br
Garantia:
Este aparelho é garantido pela ARNO, nos países mencionados na lista de Garantia ARNO anexa, contra qualquer defeito de fabricação ou nos
materiais, durante o período 12 meses a partir da data de compra em Brasil (legal de 3 meses e contratual de 9 meses). A Garantia dada pela
ARNO enquanto fabricante, é um benefício adicional que não afeta os direitos legais do consumidor.
A Garantia do fabricante cobre todos os custos inerentes à restituição do artigo defeituoso de forma a ficar em conformidade com as suas
especificações de origem, mediante reparação ou substituição de qualquer peça defeituosa, e à mão-de-obra necessária. Sendo opção da
ARNO proceder à troca dum aparelho defeituoso por um equivalente ou superior em vez da sua reparação. A única obrigação da ARNO limitase à substituição ou reparação do aparelho.
Condições e exclusões:
A garantia ARNO apenas se aplica durante o período de 12 meses (legal de 3 meses e 9 meses contratual), e é válida apenas mediante
apresentação da prova de compra. O aparelho pode ser entregue diretamente num Serviço de Assistência Técnica autorizada ou ser
devidamente embalado e enviado por correio registrado para um Serviço de Assistência Técnica autorizado. A lista completa dos Serviços de
Assistência Técnica autorizados em cada país, encontra-se disponível no site da ARNO (www.arno.com.br) ou pode também ser obtida ligando
para o número do Clube do Consumidor indicado na Lista de Países.
A ARNO não tem obrigação de proceder à reparação ou substituição do aparelho caso não seja acompanhado por uma prova de compra válida.
Esta garantia não abrange danos que sejam resultantes de má utilização, negligência, não cumprimento das instruções ARNO, utilização com
corrente ou voltagem diferente da indicada na placa de dados do aparelho, modificação ou reparação não autorizada do aparelho. Também
não cobre o desgaste natural do aparelho, nem manutenção ou substituição de consumíveis, nem:
-Utilização de certos tipos de água ou produtos não adequados
-Calcário (a descalcificação do aparelho deve ser feita de acordo com as instruções mencionadas no manual)
-Entrada de água, pó ou insetos no interior do aparelho (exceto nos aparelhos concebidos com características especificamente concebidas para
os insetos)
-Danos mecânicos, sobrecarga
-Danos ou avarias devido à utilização duma voltagem não adequada
-Acidentes incluindo fogo, inundação, raios, trovoada …
-Utilização profissional ou comercial
-Danos das partes de vidro ou porcelana do aparelho
-Substituição dos consumíveis
Esta garantia não se aplica a aparelhos que tenham sido modificados, nem a danos derivados da utilização ou manutenção incorreta,
embalagem defeituosa ou danos durante o transporte.
A garantia ARNO apenas se aplica a aparelhos adquiridos num dos países constantes da Lista de Países, e utilizados apenas para uso doméstico.
Em caso de utilização do aparelho num país diferente daquele em que foi comprado:
a) A garantia ARNO não se aplica em caso de não conformidade do produto adquirido com as normas do país, tais como voltagem,
freqüência, potência de corrente ou outras especificações técnicas
b) O processo de reparação dos produtos adquiridos fora do país de utilização pode ser mais demorado caso o artigo em questão não
seja comercializado pela ARNO localmente
c) No caso de o aparelho não ter reparação no país em que está a ser utilizado, a garantia ARNO limita-se à substituição por um
aparelho equivalente ou por um aparelho com valor semelhante, sempre que possível.
Direitos dos Consumidores:
A garantia ARNO não afeta os direitos legais dos consumidores, e os seus direitos não podem ser excluídos nem limitados, nem o direito de
reclamar junto da loja onde adquiriu o aparelho. Esta garantia confere aos consumidores direitos legais específicos, e o consumidor pode
também ter outros direitos legais que podem variar consoante a região ou país. Fica ao critério do consumidor poder reivindicar estes direitos.

ARNO LIMITED GUARANTEE - COUNTRY LIST
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BOLIVIA
BRASIL
BRAZIL

Copo dosador (D)

PARAGUAY
URUGUAY
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1 - Não utilize o pé removível para triturar ingredientes secos (nozes, avelãs..)
2 - Não utilize o pé removível para triturar gelo, barra de chocolate, ou algum derivado de
ingredientes mais duros.
3 - Não misture preparações quentes diretamente na panela com a fonte de alimentação ligada.
4 - Nunca mexa na lâmina do pé removível quando o aparelho estiver ligado.
5 - Antes de utilizar o mini processador, coloque a lâmina com cuidado na tigela sobre o eixo
central. Nunca mexa na lâmina enquanto o aparelho estiver ligado.

Português / Portuguese

 : www.arno.com.br


Weidling
Av. Santos Dumont 3er anillo, casillia de correos 2062
Santa Cruz
SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA
Avenida Industrial Alda Bernardes de Faria de Silva nº 1881 – Galpão 1
BL até 6 BL e 9 BL até 11 BL – Itatiaia Itatiaia/RJ Cep : 27537-000
N.G.O.
Rca. Dominicana y Via Ferrea, Asuncion
Carrau
Av Damaso Antonio Larranaga, 3444, Montevideo

(591) 355-6424
(11) 2060 9777
(595) 21 288 00 00
(598) 2508 6751

Data da compra:…………………..…………………........……………..Carimbo do revendedor:………………………………………………………….………………
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1-
Encaixe o batedor de arame e em
seguida ligue o produto na tomada.
2-
Use o copo dosador para fazer
diferentes misturas.
3- 
Mexa a mistura dentro do copo
dosador. Selecione a velocidade ideal
para o preparo.

Nome do Produto:….............………….…………...................……………………………………………………………………………….……………………………………………

Caso o aparelho não esteja funcionando, certifique-se de que ele está corretamente ligado à tensão elétrica
(voltagem) e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. Se o seu aparelho
continuar a não funcionar, contate o Serviço de Assistência Técnica Autorizada.

*Depende do modelo

*Depende do modelo

Nome e endereço do revendedor:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9100021385

