
  MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

SmartPower Liquidificador Portátil Compacto 127V  CPB-300BR 
Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho, leia com atenção estas instruções antes de usar o aparelho 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
Ao usar aparelhos domésticos elétricos, deve-se seguir sempre 
precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte: 
 
1. LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO. 
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não colocar o motor ou 
a base em água ou outro líquido. 
3. É necessário exercer supervisão próxima quando qualquer aparelho 
doméstico for usado perto de crianças. 
4. Desconectar o aparelho quando ele não for usado, antes de colocar ou 
tirar peças e antes de limpá-lo ou tirar conteúdo da jarra do liquidificador 
ou do recipiente de trabalho. Nunca colocar as mãos na jarra nem 
manusear o aparelho conectado. 
5. Evitar contato com partes móveis. 
6. Não operar aparelhos elétricos que estejam com o fio ou o plugue 
danificado ou depois dele apresentar mal funcionamento, se ele caiu ou foi 
de alguma forma danificado. Levar o aparelho ao serviço de atendimento 
ao cliente Cuisinart mais próximo para ser examinado, consertado e/ou 
passar por ajuste mecânico ou elétrico. 

7. O uso de acessórios, inclusive jarras não recomendadas ou vendidas 
pela Cuisinart podem causar incêndio, choque elétrico ou risco de 
ferimento em pessoas. 
8. Não usar em ambientes externo-Livres. 
9. Não deixar o fio de força pendurado sobre a extremidade do balcão, 
mesa e nem tocar em superfícies quentes. 
10. Manter mãos e utensílios fora da jarra ou do recipiente do processador 
ao misturar ou processar, para reduzir o risco ferimentos graves a pessoas 
ou danos ao aparelho. Usar espátula de plástico ou silicone apenas com o 
aparelho desligado. 
11. Quando o aparelho estiver ligado e as luzes do LED estiverem acesas 
ou piscando, não tocar no conjunto de corte, não interferir no movimento 
das lâminas nem remover o liquidificador ou o recipiente de trabalho. 
Tocar acidentalmente a tecla de velocidade pode ativar o aparelho. 
12. AS LÂMINAS SÃO AFIADAS MANUSEIE-AS COM CUIDADO 
13. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca colocar o conjunto das 
lâminas de picar/cortar sobre a base, a menos que a jarra do liquidificador 
ou do recipiente do processador esteja afixado corretamente. 
14. Operar sempre o liquidificador ou o processador de alimentos com a 
tampa no lugar. 
15. Não deixe o aparelho sem assistência quando ele estiver funcionando. 
16. Girar o anel de trava firmemente sobre o liquidificador. A exposição 
acidental às lâminas pode causar ferimentos. 
17. Não utilize extensão no produto, este pode causar fogo, choque 
elétrico ou ferimentos. 
18. Lavar a jarra do liquidificador, copos de viagem, o tubo de alimentação, 
conjunto de corte e as lâminas, o anel de trava, as tampas antes de usar. 
19. Mantenha as mãos e utensílios longe de lâmina de corte, enquanto 
cortar alimentos para reduzir o risco de lesões corporais graves a pessoas 
ou danos no aparelho. Uma espátula poderá ser usada, mas apenas 
quando não estiver em funcionamento. 
20. Não bata líquidos quentes nos copos de viagem e ou copo; 
21. Certifique-se que a tampa do processador está firmemente travada no 
lugar antes de acionar o aparelho. Nunca operar sem que a tampa esteja 
firme no lugar. 
22. Não tente burlar ou ignorar o sistema de bloqueio que alimenta a 
unidade. 
23. AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU 
INCÊNDIO, NÃO REMOVER O PAINEL DA BASE. NÃO HÁ PEÇAS 
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INTERNAS A SEREM MEXIDAS PELO USUÁRIO. CONSERTOS SÓ 
DEVEM SER FEITOS POR PESSOAL AUTORIZADO. 
24. AVISO: A LUZ PISCANDO INDICA QUE O APARELHO ESTÁ 
PRONTO PARA SER USADO. NÃO TOCAR NAS LÂMINAS. 
25. A jarra e copos de viagens não são recomendados para uso em 
microondas.  
26. Não utilize o aparelho em um armário fechado. Ao armazenar em um 
armário sempre desligue o aparelho da tomada elétrica. Não fazer isso 
pode criar um risco de incêndio, especialmente se o aparelho toca as 
paredes do armário ou a porta toca a unidade, uma vez que se fecha. 
26. Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica no local de 
instalação é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos do produto. 
27. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar 
riscos. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente 
Cuisinart. 
 
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. APENAS PARA USO DOMÉSTICO 
 
NOTA 
Não utilize extensões ou adaptadores. 
Não modifique o plugue de forma alguma. 
Este aparelho vem com um fusível térmico reajustável para evitar danos 
no motor no caso de sobrecarga extrema. Em caso de desligamento 
inesperado, desligue e deixe esfriar por pelo menos 15 minutos antes de 
continuar. 
 
INSTRUÇÕES PARA DESEMBALAR 
1. Colocar a caixa com o Liquidificador Portátil Compacto SmartPower 
Cuisinart® sobre uma superfície plana e firme antes de desembalar. 
2. Remover o folheto de instruções e outros materiais impressos de cima 
do papelão. 
3. A seguir, Levante cuidadosamente base do liquidificador da caixa e 
deixe-o de lado  
4. Retire a jarra, o copo de picar e copos portáteis e reserve. 
Antes de utilizar pela primeira vez: Lave todas as peças de acordo com a 
seção de limpeza e de manutenção na página 6 deste folheto para 
remover qualquer poeira ou resíduo. 

Para montar o liquidificador, siga as instruções de montagem na página 4 
deste manual de instruções. Substituir todos os materiais de embalagem 
na caixa e guarde a caixa para reembalagem 
 
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 
 
1-Copo (950ml) Livre de BPA de fácil manuseio. 
Com tampa e tampa medidora com design resistente, único e exclusivo 
para todas as necessidades de misturas. A tampa se encaixa no topo, com 
capacidade de 30ml. 
2- Copo de triturar (235ml) Livre de BPA 
Com tampa e uma variedade de formas de preparo de alimentos, incluindo 
corte, moagem e batidas. 
3- Quatro copos Portáteis de 470ml livres de BPA com tampa. 
Permite fazer misturas individuais. Faça suas bebidas favoritas: smoothies, 
Vitaminas, Sucos  muito mais! 
4- Dois conjuntos de lâminas de alta qualidade são fortes o suficiente para 
misturar tudo, cortar e moer. Eles são auto-alinhamento de modo que os 
copos se encaixar facilmente na base. As lâminas são intercambiáveis 
para tarefas desejadas. 
5- Resistente base do motor com acabamento em aço inoxidável. 
Comporta motor de 350-watt, é robusto, e além de compacto possui 
recurso de bloqueio de segurança. 
6- Controle touchpad 3 funções com luzes indicadoras LED. É fácil de 
usar, ler e limpar. As luzes LED azuis indicam claramente que velocidade 
você está usando. 
7- Pés antiderrapantes (não mostrado) impede o movimento durante o uso 
e evita marcas nocivas sobre bancadas ou mesas. 
8- O armazenamento do cabo (não representado) mantém bancadas 
seguro e limpo é conveniente armazenar o excesso de fio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

GUIA RÁPIDO DE REFERENCIA 

Para ativar o 

Liquidificador 

Coloque na base a Jarra equipada com a 

lâmina 

Para iniciar o Misturador Pressione a velocidade Pretendida 

Mudar de Velocidades Pressione a velocidade Pretendida 

Pulsar No modo de repouso, Pressione de impulsos, 

em seguida, pressione e solte o botão de 

velocidade desejada, conforme necessário. 

Para de Liquidificar Pressione a velocidade ativada. 

 
MONTAGEM  
Depois de lavar todas as peças, por favor, veja abaixo para a montagem. 
Coloque a base sobre uma superfície plana e plugue-o. 
 

Montagem da Jarra do 

Liquidificador 

Montagem do Copo 

Portátil  

Montagem do copo de 

Triturar 

Coloque o conjunto de 

laminas (B) na abertura 

circular do copo e gire 

no sentido horário até 

que esteja apertado. 

Coloque o copo em um 

lugar plano. 

Coloque o copo em um 

lugar plano. 

 Levante a Jarra na 

posição vertical, 

encaixe a a tampa no 

lugar e coloque na 

jarra. 

Anexe o conjunto de 

laminas na abertura 

circular do copo e gire 

no sentido horário até 

que esteja apertado. 

Anexe o conjunto de 

laminas na abertura 

circular do copo e gire 

no sentido horário até 

que esteja apertado. 

Coloque o liquidificador 

na base  

Coloque o liquidificador 

na base 

Coloque o liquidificador 

na base 

 

OPERAÇÃO COPO DO LIQUIDIFICADOR 
 
1 Com a base sobre a mesa, ligada na força, coloque o copo do 
liquidificador montado com a lâmina na base e fixe no lugar. A unidade é 
automaticamente ativada e no modo de espera com luz LED vermelha 
acesa levemente e piscando (Power Led). 
 
Nota: As laminas são intercambiáveis conforme receitas e os resultados 
desejados finais. 
 
2. Adicione os ingredientes. Recoloque a tampa. Você pode adicionar mais 
ingredientes, levantando a tampa medidora e acrescentando através da 
área de preenchimento. Recoloque a tampa após despejar ingredientes. 
Não colocar as mãos dentro do copo do liquidificador no modo de espera. 
Nota: Para remover a tampa copo do liquidificador, levante borda da tampa 
para cima. Não use a tampa medidora central para remover a tampa. 
3. Para a mistura contínua, pressione a velocidade desejada. A luz Led 
azul acenderá, indicando que o liquidificador esta ligado e funcionando. É 
possível alternar entre velocidade alta e baixa, basta apertar o botão de 
velocidade desejada. 
4. Para pausar o processo de mistura, pressione o botão de velocidade 
ativado. 
O processo de mistura ira parar. A Luz vermelha indicadora do modo 
standby continuará piscando para que você saiba que o liquidificador ainda 
está ativado. 
Para retomar a função, escolha a velocidade desejada. 
5. Para Pulsar, aperte o botão de pulso. A luz azul indicadora da função 
pulsar ira piscar. Em seguida, pressione e solte o botão de velocidade 
desejada. Repita conforme necessário. Enquanto pulsando, luzes 
indicadoras serão acesas. A função de impulso pode ser utilizada para 
separar os pedaços maiores de alimentos. A função de pulso também é 
eficaz para iniciar o processo de mistura, quando são ingredientes que não 
necessitam de um longo período de mistura. 
6. Quando terminar a mistura, pressione a velocidade ativada para colocar 
unidade em modo de espera. Em seguida, retire o copo da base. Despeje 
os ingredientes. Nunca toque na lâmina. Desligue o aparelho. 
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OPERAÇÃO COPO PORTATIL 
 
1. Adicione ingredientes no copo portátil, e em seguida, encaixe na lamina 
montada 
Nota: As laminas são intercambiáveis conforme receitas e os resultados 
desejados finais. 
2. Com a base sobre a mesa e cabo de energia ligado, coloque o copo 
portátil já encaixado na lamina montada na base. A unidade é 
automaticamente ativada e no modo de espera (Standby) com o Led 
vermelho aceso e piscando. 
3. Para a mistura contínua, pressione a velocidade desejada. A luz lede 
azul acenderá, indicando que o liquidificador esta ligado e funcionando. É 
possível alternar entre velocidade alta e baixa, basta apertar o botão de 
velocidade desejada. 
4. Para pausar o processo de mistura, pressione o botão de velocidade 
ativado. 
O processo de mistura ira parar. A Luz vermelha indicadora do modo 
standby continuará piscando para que você saiba que o liquidificador ainda 
está ativado. 
Para retomar a função, escolha a velocidade desejada. 
5. Quando terminar a mistura, pressione velocidade ativada para colocar 
em modo de espera (standby). Remova o copo a partir da base. Desligue 
o aparelho. 
6. Vire copo lado direito para cima, gire o conjunto lâmina anti-horário para 
remover. Anexar copo tampa de viagem, girando–o para a direita. 
 
OPERAÇÃO COPO DE TRITURAR 
 
Colocar os ingredientes no copo triturador enchendo até um máximo de 
um quarto de sua capacidade, em seguida, anexar a montagem da lâmina. 
Nota: As laminas são intercambiáveis conforme receitas e os resultados 
desejados finais. 
 
2. Com a unidade de base sobre a mesa e o aparelho ligado, coloque o 
copo de triturar montado na base. A unidade é automaticamente ativado e 
no modo de espera com o PODER LED vermelho iluminado e piscando. 
3. Para cortar continuamente, pressione de alta ou baixa velocidade. 
4. Para pulso, pressione pulso e, então, pressione a velocidade desejada 
alta ou baixa. 

5. Quando você terminar de cortar, pressione velocidade ativada para 
colocar em modo de espera. Remova o copo de cortar a partir da base. 
Cuidadosamente retire o alimento com uma espátula. Nunca toque na 
lâmina. Se precisar tocar desligue o aparelho. 
 
DICAS DE SEGURANÇA 
 
Certifique-se que a tomada de energia elétrica está conforme a tensão 
indicada na parte inferior da base do motor do liquidificador. 
• Sempre utilize o liquidificador em uma superfície limpa, resistente e seca. 
• Utilize sempre o copo do liquidificador com a tampa. Coloque a tampa 
com firmeza. Mantenha a tampa do copo do liquidificador no copo do 
liquidificador enquanto mistura. 
• Não coloque as mãos no interior do copo liquidificador quando estiver 
ligado ou funcionando. 
• Não remova a jarra ou copos enquanto a unidade estiver em 
funcionamento. 
• Não coloque conjunto de lâmina para a base do motor sem a jarra ou 
copo anexado. 
• Certifique-se de conjunto de lâmina está firmemente ligado a jarra ou 
copos. 
• Retire sempre a montagem da lâmina antes da limpeza. 
• Não torça conjunto de lâmina de jarra ou copos durante a remoção da 
base do motor. Basta levantar jarra ou copos de base do motor. 
• Use uma espátula de borracha ou plástico, conforme necessário, apenas 
quando o liquidificador estiver desligado. Não use nenhum utensílio dentro 
do liquidificador enquanto o motor está ligado. 
• Nunca use utensílios de metal, pois podem ocorrer danos ao frasco, copo 
ou conjunto de corte. 
• Não guarde alimentos ou líquidos em seu copo. 
• Não sobrecarregue a jarra ou copos. Se houver aquecimento da base do 
motor, desligue o liquidificador imediatamente, desligue o aparelho e deixe 
esfriar por pelo menos 15 minutos. Em seguida, remover uma porção do 
alimento e continuar. 
• Não misturar líquidos quentes ou bebidas gaseificadas. 
• Não utilizar qualquer recipiente ou acessórios não recomendados pela 
Cuisinart. Isso pode resultar em lesões ou danificar o aparelho. 
• Para remover a jarra ou copo eleve-o para cima. Não torça para remover. 
• O Copo, Copo de Triturar e Copos Portáteis não são recomendados para 
uso em microondas. 
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
 
Desligue sempre o Liquidificador Cuisinart ® SmartPower ® portátil da 
tomada antes de limpar. A base e as peças são feitas de materiais 
resistentes à corrosão, fáceis de limpar. Antes da primeira utilização e 
após cada uso, limpe cuidadosamente cada uma das partes. Verifique 
periodicamente todas as partes antes da remontagem. NÃO O UTILIZE se 
alguma parte estiver danificada, ou se os copos estiverem lascados ou 
rachados. 
Para remover conjuntos de lâminas, torcer para fora girando anti-horário. 
Nunca toque na lâmina. CUIDADO: Manuseie os conjuntos de lâminas 
com cuidado. Eles são afiados e podem causar lesões. NÃO tente remover 
as lâminas de corte de montagem. 
Lave todas as peças em água morna e sabão, enxaguar e secar 
completamente. Todas as peças são laváveis de rack superior da maquina 
de lavar. 
 
Dica: Você pode querer limpar copos e laminas da seguinte forma: 
Despeje uma pequena quantidade de detergente líquido nos copos e 
encha até a metade com água morna. Encaixe o conjunto de lâmina. 
Execute em baixa velocidade por 15 segundos. Repita, usando água 
corrente limpa. Desmonte cuidadosamente as peças e copo vazio ou 
copos. Lave e seque bem todas as peças. 
Finalmente, limpe a base do motor com um pano úmido para remover 
qualquer resíduo, e seque completamente. Nunca mergulhe a base do 
motor em água ou outros líquidos, ou coloque em uma máquina de lavar 
louça. 
Qualquer outro serviço deve ser realizado por um representante de serviço 
autorizado. 
 
PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
 

Problema  Solução 

Meu liquidificador não esta ligando ou 

entrando no modo espera. 

Certifique-se o conjunto de lâmina está 

no pote ou copo corretamente. Tenha 

certeza de que é empurrado por todo o 

caminho até a base. A luz vermelha 

deve acender eo aparelho deve estar 

em modo de espera. 

1. Conecte liquidificador em uma 

tomada independente. 

2. Certifique-se de liquidificador está 

bem plugado polegadas 

como indicado na página 5. 

3. Verifique a tomada do poder, tente 

ligá-lo a uma tomada diferente. 

4. Verificar o disjuntor da sua casa. 

Liquidificador parou de funcionar O motor pode estar superaquecido. O 

fusível, que protege o motor devido a 

sobrecarga, pode ter sido desarmado. 

Quando isso acontece, é necessário 

resetar o aparelho. Desligue-o da tomda 

e deixe esfriar por um mínimo de 15 

minutos. Então, reduza o conteúdo do 

copo do liquidificador e / ou elimine os 

excessos. Reinicie a unidade e observe 

o funcionamento e as direções. 

A vedação de borracha não vai sair do 

conjunto de lâmina para a limpeza. 

Executar sob a água e bata na borda da 

pia de cabeça para baixo para soltar a 

já vedação. 

O conjunto de lâmina é difícil de 

remover após a mistura. 

Os ingredientes causam pressão, e com 

o selo hermético, a pressão acumula-se 

a criação de um vácuo ou de um efeito 

de sucção. Isto é normal. 

Unidade parece estar vazando 1. Verifique a vedação de borracha. 

Verifique se ele está alinhado com a 

montagem liquidificador. 

2. Certifique-se de vedação de borracha 

está devidamente no lugar. 

3. Certifique-se de vedação de borracha 

não está danificada. 
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RECEITAS 
 
Refresco de Verão 
Refrescante e leve, uma bebida perfeita para o verão. 
 
Rende cerca de 350ml 
2 colheres de sopa cheia de folhas de hortelã frescas 
1 ½ xícaras de cubos melancia e melão (refrigerados) 
¼ xícara de framboesas 
1 ½ colheres de sopa de suco de limão fresco 
60ml de suco de abacaxi 
 

1. Coloque todos os ingredientes na ordem indicada no copo portátil. 
Encaixe com a lâmina de mistura. 
2. Misture em alta velocidade até ficar homogêneo, bata por cerca de 15 a 
20 segundos. 
3. Sirva imediatamente. Se não consumir fora do copo, despeje sobre o 
gelo em copos individuais. 
 
Super Suco vegetariano 
Obtenha seus vegetais frescos de preferência do mesmo dia que fará este 
suco. 
 
Rende cerca de 470ml 
4-5 cubos de gelo 
¼ xícara de tomates cereja, cortados ao meio 
¼ pimentão vermelho, picado (cerca de ½ xícara) 
½ talo de aipo, cortado em pedaços ½ polegadas 
½ xícara de pepino, descascado, sem sementes e picado 
2 colheres de sopa de salsa fresca 
¾ xícara de suco de vegetal, baixo teor de sódio 
1 ½ colheres de chá de suco de limão fresco (de cerca de ½ limão) 
1-2 traços molho de pimenta, ou a gosto 
 
1. Coloque todos os ingredientes, pela ordem indicada, no copo portátil. 
Encaixe com a lâmina de mistura. 
2. Misture em alta velocidade até ficar homogêneo, Bata por cerca de 30 
segundos. Se desejar uma consistência mais rala, adicionar cubos de 
gelo, um de cada vez, através da tampa medidora. 
3. Ajuste os temperos a gosto e sirva imediatamente. 

 
 
Café au Lait "Shake" 
É fácil de preparar deliciosas bebidas de café em casa. Planeje com 
antecedência, pois você precisa para fazer cubos de gelo com sabor. 
 
Rende cerca de 470ml 
¾ xícara de creme de leite  
1 ½ xícaras de café forte já preparado 
1 colher de sopa de açúcar granulado 
 
1. Misture o creme de leite e ¾ xícara de café em seguida despeja em 
uma forma de cubo de gelo (12 a 14 de cubos). Congelar. 
2. Coloque 3 dos cubos congelados no copo portátil com o açúcar e o café 
restante. Encaixe com a lâmina de mistura. Bata em alta velocidade até 
que esteja totalmente misturado, cerca de 20 segundos. 
3. Sirva imediatamente.  
* Mantenha o restante creme de café / cubos de gelo em um saco plástico 
no freezer para a próxima vez. 
 

Triplo Shake de chocolate 
. 
Rende cerca de 470ml  
½ xícara de leite de chocolate (se você não tem leite com chocolate na 
mão, você pode substituir o leite normal e, em seguida, adicionar uma 
colher de sopa de calda de chocolate) 
1 ½ xícaras de sorvete de chocolate 
2 colheres de sopa de calda de chocolate 
 

1. Coloque todos os ingredientes, pela ordem indicada, no copo portátil. 
Encaixe com a lâmina de mistura. 

2. Bata em alta velocidade por cerca de 30 a 45 segundos, ou até a bebida 
ficar homogênea. 

3. Sirva imediatamente. 
 
 
Sopa Verde Cremosa  
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Rende cerca de 4 xícaras 
½ colher de sopa de azeite de oliva extra virgem 
1 colher de sopa de manteiga sem sal 
2 cebolas pequenas picadinha 
3 dentes de alho amassados 
1 alho-poró pequeno parte branca apenas, cortada 
280gramas de couve picado 
1 ramo de salsa italiana, picada reserve–a 
½ colher de chá de sal  
¼ colher de chá de pimenta do reino moída 
3 xícaras de caldo de legumes 
¼ xícara de creme de leite 

 

1. Coloque o óleo e a manteiga em uma panela grande em fogo médio 
definido. Uma vez que a manteiga derreter adicione a cebolinha, alho e 
alho-poró. Misture ingredientes juntos para que eles refoguem 
suavemente, mas não deixem dourar. 
2. Adicione a couve, salsa, sal e pimenta e mexa. Adicione o caldo de 
legumes e deixe ferver. Cubra e reduza a chama para que a sopa cozinhe 
lentamente. Cozinhe por cerca de 30 minutos. Adicione o creme de leite e 
deixe ferver descoberto por mais 20 a 30 minutos. 
3. Separe os sólidos do líquido e coloque o líquido dentro do copo com a 
lâmina de mistura, em seguida coloque metade dos sólidos. Bata em baixa 
velocidade e por cerca de 10 segundos. Adicione os restantes sólidos e 
aumente para alta velocidade para misturar bem, bata por cerca de 45 
segundos. Prove e adéqüe o tempero de acordo. 

 

 

 

 

 

Certificado de Garantia Cuisinart 
 
Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto 

Cuisinart, antes de qualquer ação com relação a ele, leiam com atenção 

todo o manual e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é 

compatível com a da sua tomada. 

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de 

quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura. 

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou 

conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de 

assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos 

de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o 

revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao 

consumidor.Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso 

indevido do produto.Este produto Cuisinart é fabricado para uso 

doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comercias sob 

pena de perda de sua Garantia. 

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto 

autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como 

não autorizamos quaisquer terceiros a assumirem nosso nome qualquer 

responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer 

produto. 

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da 

data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de 

constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo. ATENCÃO: A NOTA 

FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício de seus 

direitos. 
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