
HC32/HC32P - Mini Processador 

HC32 

HC32P 

Manual de Instruções

Leia as instruções antes de usar o produto

ano de
garantia1 Modelos HC32/HC32P

Mini Processador

GUIA DE USO DE ALIMENTOS

Alimento

Pão

Legumes

Cenoura

Carne

Queijos duros

Alho

Nozes/ Amendoim

Cebola

Tomates secos em
óleo

Salsinha (só as folhas)

Pimentão

Ovo cozido (duro)

Chocolate em barra

Processe até duas fatias
por vez. Quebre as fatias em 
pedaços

Corte em pedaços. Processe 
até 1 xícara

Processe até 100 gramas

Processe até 200 gramas

Processe de 55 até 85 gramas

Descasque. Processe até uma 
cabeça, cortando os dentes ao
meio

Processe uma xícara por vez.
Para uma textura mais grossa,
use menor quantidade

Descasque até duas cebolas
e corte-as de 6 a 8 pedaços

Processe até 1 xícara

Lave e seque. Coloque ½ a ¾ 
de xícara

Remova as sementes. Corte em
pedaços. Pimentões são proces-
sados rapidamente

Retire a casca. Corte em 4 
pedaços. (Processe de 2 a 3 ovos)

Processe ½ xícara. Corte em
pedaços

Dicas para  o preparo

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

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.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Importado 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

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos
da BLACK & DECKER

Visite nosso site:

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.

SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
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HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA
O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

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 e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos 
de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por 
pessoa não autorizada pela 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.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
MINI PROCESSADOR - HC32/HC32P

Com o Mini Processador HC32/HC32P da Black&Decker você pica, processa 
e tritura os mais diversos tipos de alimentos e temperos com rapidez e 
eficiência, tornando a tarefa de cozinhar mais prática!

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
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 possam afetar o funcionamento do 
aparelho.
Caso haja alguma parte ou peça defeituosa ou danificada, não utilizar o 
aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não estejam 
especificadas neste manual.
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Antes de usar o Mini Processador HC32/HC32P, leia atentamente a todas 
as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

              Não deixar esse produto ao alcance de crianças!
Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse 
manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo. 
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.
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 conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança.
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.
Nunca ejetar as travas de segurança da tampa quando o aparelho estiver 
em funcionamento. Isso pode causar sérios acidentes.
Retire a unidade de lâminas antes de lavar o recipiente do mini processador.
Evite contato com as partes móveis do aparelho quando estiver em 
funcionamento. Mantenha as mãos, cabelos e roupas bem como utensílios 
de cozinha longe dos batedores/ unidade de lâminas durante a operação 
para reduzir o risco de danos pessoas e/ou danos ao mini processador.
Este aparelho é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para 
uso industrial ou profissional. Use de acordo com as instruções para obter 
um melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis.
Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize 
se o fio estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não 
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MONTANDO O MINI PROCESSADOR

Remova a tampa (detalhe 1), a unidade da lâmina (detalhe 3), o recipiente de alimentos (detalhe 
4) e o material da embalagem da caixa.
Retire a tampa e a unidade de lâmina da parte principal. Vire o recipiente de alimentos no sentido 
anti-horário e remova-o da unidade principal.
Limpe-os cuidadosamente.
Para montar, coloque o aparelho sobre uma superfície plana.
Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do mesmo 
corresponde à tensão principal de sua casa e da tomada em que será ligado. Se este não for o 
caso, consulte o seu fornecedor e não ligue o aparelho.
Certifique-se de que o recipiente de alimentos esteja completamente seco antes de adicionar o 
alimento dentro.
Este aparelho foi projetado para processar até uma xícara de alimentos secos por vez. As 
quantidades variam de acordo com o tipo de alimento (veja guia de uso no verso).
Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções de cada vez.
Insira o recipiente de alimentos na base e vire-o sentido horário para travá-lo no lugar correto.
Coloque a lâmina dentro do recipiente de alimentos, encaixando-o no eixo central da base.
Coloque os alimentos que serão processados dentro do recipiente. 
Coloque a tampa sobre o recipiente, prestando atenção especial nas travas de segurança da 
tampa (Imagem 2A e 2B, onde a 2A deve ser encaixada na trava da lateral da base) e vire a 
tampa no sentido horário para travar no lugar. Assegure-se de que o recipiente de alimentos está 
travado na base.
Ligue o plugue à tomada da parede.
Com uma mão segure a base do aparelho e com a outra pressione o botão interruptor. O tempo 
ideal para manter o botão pressionado e o processador funcionando ininterruptamente é de 15 
segundos. Acima desse tempo pode comprometer o funcionamento e rendimento do aparelho.
Solte o botão Liga / Desliga. Repita o procedimento para obter uma consistência mais fina.
Certifique-se de que a unidade de lâminas tenha parado por completo antes de retirar a tampa 
ou antes de introduzir qualquer objeto ou a mão dentro do recipiente de alimentos. Retire a 
unidade de lâmina segurando o eixo de plástico e puxando-o para cima em linha reta antes de 
esvaziar o conteúdo do recipiente.
Use uma espátula para remover os alimentos processados no aparelho.
Se o processador não funcionar, verifique se a trava de segurança do recipiente de alimentos e 
da tampa estão em posição correta.
Não utilize o recipiente para guardar alimentos após o processamento dos mesmos.
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GUIA PARA UTILIZAÇÃO
DE FIOS E EXTENSÃO

DOS PRODUTOS
BLACK & DECKER

TIPO DE FIO

Paralelo

ATÉ 5 m

2 x 1,0 mm²

DE 5 A 10 m

2 X 1,5 mm²

LIMPANDO O MINI PROCESSADOR

Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
Limpe o aparelho após cada utilização para evitar a aderência de restos de alimentos moídos 
nele. O recipiente para alimentos pode ser lavado com água quente e sabão.
Não use produtos abrasivos.
Nunca mergulhe a base ou cabo de energia em água. Limpe-os com pano umedecido em água.
    O usuário deve ter muito cuidado ao manusear a unidade de lâminas, para esvaziar 
o recipiente de alimentos e durante a limpeza.
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esteja em condições de funcionamento. Se o cordão de alimentação estiver 
danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou 
pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.
Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.
Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição 
segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker. 
Se houver necessidade, procure orientação em um Serviço Autorizado 
Black&Decker ou consulte o guia para utilização de fios de extensão (no 
final desse página).
Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser efetuados 
exclusivamente por oficinas autorizadas Black&Decker.
Não guarde o produto em locais úmidos.
Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de 
alto consumo de energia no mesmo circuito.
Não mergulhe a base do aparelho em água ou outro líquido qualquer.
Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes. 
Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais incinere ou queime. 
Isso pode causar acidentes graves (incêndios ou liberação de gases).
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não
estejam brincando com o aparelho.
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CONHECENDO O MINI PROCESSADOR - HC32/HC32P

Travas de segurança 
da tampa (A e B)

A

B

Tampa

Recipiente para processar
os alimentos

Botão Liga / Desliga / Pulsa 
com 1 e 2 velocidades

Eixo condutor

Trava de segurança 
da base com a tampa

Unidade de lâminas em 
aço inox afiadas
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