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A TRAMONTINA 
RECOMENDA A 
SEGURANÇA EM 
PRIMEIRO LUGAR
Na Tramontina, nós nos 
preocupamos muito com 
a segurança. Criamos e 
fabricamos os nossos produtos 
pensando na sua segurança 
em primeiro lugar. Pedimos a 
você que tenha cuidado ao usar 
qualquer aparelho elétrico e 
siga as medidas abaixo. Além 
disso, pedimos que você tenha 
um certo grau de cuidado ao 
usar qualquer aparelho elétrico 
e tome as precauções abaixo.

MEDIDAS DE 
SEGURANÇA
ANTES DE USAR, LEIA 
TODAS AS INSTRUÇÕES 
E AS GUARDE PARA 
CONSULTAS FUTURAS
•  Antes de utilizar o produto 
pela primeira vez, remova 
e descarte com segurança 
todos os materiais de 
embalagem, etiquetas ou 
adesivos promocionais e lave 
o copo e tampas com água 
morna e detergente neutro.

• Não use o aparelho próximo à 
borda de uma mesa ou bancada. 
Certifique-se de que a superfície 
esteja nivelada, limpa e sem 
água e outras substâncias. 
Lembre-se de que vibração 
durante o uso poderá fazer 
com que o aparelho se mova.

• Não use o aparelho perto ou 
sobre queimadores a gás, 
elementos quentes, ou em 
locais nos quais possa entrar em 
contato com forno aquecido.

• Não utilize o liquidificador sobre 
superfícies de metal irregulares 
como, por exemplo, a cuba da pia.

• Não deixe que o cabo fique 
pendurado na borda de mesas 
ou balcões ou forme nós.

• Para evitar choque elétrico, 
não mergulhe o cabo, a 
tomada ou a base do motor 
em água (ou outros líquidos).

• Para evitar o risco de o 
liquidificador ser acionado 
sozinho devido ao restauro 
inesperado de proteção contra 
sobrecargas no motor, não 
ligue dispositivos externos de 
ativação (como timers) nem 
conecte o liquidificador a 
circuitos que possam ligá-lo ou 
desligá-lo com regularidade.

• Use apenas o copo e a 
tampa fornecidos com este 
liquidificador. O uso de 



3

acessórios não fabricados ou 
especificados pela Tramontina 
pode causar incêndios, choques 
elétricos ou ferimentos.

• Antes do uso assegure-se de 
que o liquidificador esteja 
corretamente montado. 
A tampa deve ser fixada 
firmemente ao copo antes 
do uso para evitar que os 
conteúdos internos vazem, 
espirrem ou transbordem.

• Se o motor estiver fazendo 
muito esforço com uma carga 
pesada demais, não faça 
funcionar de modo contínuo 
por mais de 10 segundos. 
Deixe o motor descansar 
por 1 minuto entre cada 
uso com cargas pesadas.

• Não deixe o liquidificador sem 
supervisão durante o uso.

• Mantenha as mãos, os dedos, 
os cabelos e as roupas longe 
do liquidificador durante seu 
funcionamento. Desligue-o 
e desconecte o plugue da 
tomada antes de tocar o lado de 
dentro do aparelho. Evite tocar 
em partes em movimento.

• Tenha cuidado ao manusear 
o copo do liquidificador, pois 
as lâminas são muito afiadas. 
Tenha cuidado ao esvaziar o 
copo e durante a limpeza. O 
manuseio incorreto das lâminas 
pode causar ferimentos.

• Não remova o copo da base  
do motor com o liquidificador 
em uso.

• Não use o liquidificador sem 
ingredientes dentro do copo.

• Nunca tente usar o liquidificador 
com as lâminas danificadas 
ou com utensílios ou corpos 
estranhos dentro do copo.

• Para reduzir o risco de ferimentos 
graves ou danos ao liquidificador, 
mantenha as mãos e utensílios 
fora do copo enquanto o 
aparelho estiver ligado.

• Nunca use o liquidificador 
com líquidos quentes. Deixe 
que os líquidos esfriem para 
uma temperatura morna ou 
ambiente antes de colocá-
los no copo para mistura.

• Nunca exponha o copo do 
liquidificador a temperaturas 
extremas de calor ou frio, 
colocando, por exemplo, o copo 
frio em água quente ou 
vice-versa.

• Antes de movimentar o 
liquidificador, limpá-lo ou 
armazená-lo, sempre o desligue 
e o desconecte da tomada.

• Sempre desconecte o dispositivo 
da alimentação elétrica se 
for deixado sem supervisão 
e antes da montagem, 
desmontagem ou limpeza.
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MEDIDAS DE 
SEGURANÇA 
PARA TODOS 
OS APARELHOS 
ELÉTRICOS
•  Desenrole totalmente o fio de 
eletricidade antes do uso. 

• Não deixe o fio pendurado 
em bordas de bancadas ou 
mesas, nem que ele entre 
em contato com superfícies 
quentes ou forme nós. 

• Para evitar choques elétricos, 
não mergulhe o fio, o 
plugue de alimentação ou 
o aparelho em água ou em 
qualquer outro líquido. 

• O aparelho não se destina ao 
uso por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidade 
física, sensorial ou mental 
reduzidas ou sem experiência 
e conhecimento, a menos que 
elas sejam supervisionadas ou 
recebam instruções sobre o 
uso do aparelho de uma pessoa 
responsável por sua segurança. 

• Supervisione as crianças 
para garantir que elas não 
brinquem com o aparelho. 

• Recomenda-se a inspeção 
regular do aparelho. Para 
evitar qualquer perigo, 
não use o aparelho se o 

cabo, o plugue ou o próprio 
aparelho apresentarem 
qualquer tipo de dano. 

• Qualquer operação de 
manutenção que não seja a 
limpeza deve ser realizada pela 
Rede de Assistência Técnica 
autorizada da Tramontina. 

• Este aparelho se destina apenas 
ao uso doméstico. Não utilize 
este eletrodoméstico para nada 
além do seu uso previsto. Não 
o utilize em veículos ou barcos 
em movimento. Não o utilize 
ao ar livre. O uso incorreto 
pode causar ferimentos. 

• Recomenda-se a instalação 
de um dispositivo de corrente 
residual (interruptor de 
segurança) para fornecer 
proteção adicional de segurança 
no uso de aparelhos elétricos. 
Aconselha-se a instalação de 
um interruptor de segurança 
com uma corrente operacional 
residual nominal não superior 
a 30 mA no circuito elétrico 
que fornece energia ao 
eletrodoméstico. Consulte 
o seu eletricista para obter 
aconselhamento profissional. 

• Se o cordão de alimentação 
estiver danificado, ele deve 
ser substituído pelo fabricante 
ou pelo agente autorizado 
ou pessoa qualificada, a 
fim de evitar riscos.
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RECURSOS DO SEU PRODUTO

Características Liquidificador Smart Twist (127V/60Hz)

Referência de venda 69007/011

Tensão 127 V

Frequência 60 Hz

Potência máxima 800 W

Consumo máximo 0,80 kWh

Amperagem 10A

Capacidade do copo 1,4 l

Dimensões
Comprimento: 428 mm 
Largura: 286 mm 
Altura: 372 mm

Pesos
Líquido: 5,10 Kg 
Bruto: 7,33 Kg

Características Liquidificador Smart Twist (220V/60Hz)

Referência de venda 69007/012

Tensão 220 V

Frequência 60 Hz

Potência máxima 800 W

Consumo máximo 0,80 kWh

Amperagem 10A

Capacidade do copo 1,4 l

Dimensões
Comprimento: 428 mm 
Largura: 286 mm
Altura: 372 mm

Pesos
Líquido: 5,10 Kg
Bruto: 7,33 Kg
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Componentes
B

C

D

E

F

G
H, I

J

A

CONHEÇA O SEU PRODUTO
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A. Tampa medidora interna 
Pode ser removida para acrescentar 
ingredientes durante o funcionamento.

B. Cone espremedor 
Acrescente um toque cítrico a seus 
coquetéis e bebidas.

C. Tampa 
Tampa com anel puxador para uma 
remoção fácil.

D. Copo de 1,4 litros de Eastman Tritan™ 
sem BPA. 
Resistente a impactos, à prova de quebras 
e lavável em lava louça.

E. Sistema de lâmina e fundo do copo 
Kinetix 
Contornam a base do copo para que os 
alimentos não tenham onde se acumular. 
As lâminas centrais são serrilhadas 
para um melhor desempenho de corte, 
e as lâminas largas criam o movimento 
Kinetix.

F. Proteção contra sobrecarga 
Proteção térmica rearmável para 
proteção do motor.

G. PULSAR 
Ativação momentânea de alta potência.

H. Programa VITAMINA 
Otimiza as capacidades do liquidificador 
para fazer ótimas bebidas e vitaminas.

I. AUTOLIMPANTE 
O ciclo do botão para VITAMINA 
funciona também como uma função de 
limpeza automática.

J.   4 velocidades eletrônicas 
       Maximizam o controle de ingredientes 

diferentes, e vão da velocidade lenta 
MISTURAR à velocidade alta LÍQUIDO. 

COPOLIÉSTER EASTMAN TRITAN™

O copo deste liquidificador é feito em 
copoliéster Eastman Tritan™, um polímero 
resistente e sem BPA usado em produtos 
domésticos para torná-los mais duráveis 
e resistentes a repetidas lavagens em 
lava-louça. Os produtos feitos emTritan™ 
são resistentes a impactos e a quebras e 
permanecem limpos e duráveis mesmo 
após centenas de ciclos na lava-louça.  

CONHEÇA O SEU PRODUTO
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Utilizando Do Seu Produto

INTRODUÇÃO 

ON | OFF 
O botão ON | OFF ativa a unidade, 
colocando-a no modo PRONTO. 

Botão PARAR 
Cancela qualquer função.

RECURSOS MANUAIS 
Controle eletrônico de velocidade.  
Há quatro botões de velocidade eletrônica, de 
MISTURAR a LÍQUIDO.

MISTURAR combina alimentos mais delicados 
com um movimento articulado e é bom para 
combinar ingredientes secos e molhados.
LÍQUIDO é a configuração mais rápida e é 
ideal para desmanchar ingredientes e fazer 
coquetéis e outras misturas finas.

PULSAR
O botão PULSAR é ideal para processar 
alimentos que necessitam de impulsos 
repentinos de força. Ele também faz com que 
os ingredientes se movimentem pelo copo. 
 

OBSERVAÇÃO
 
Ao usar o seu liquidificador pela primeira 
vez, você poderá notar um cheiro diferente, 
vindo do motor. Isso é normal, e esse 
cheiro vai desaparecer com o uso.

PROGRAMAS PREDEFINIDOS 
 
VITAMINA (60 SEGUNDOS) 
Este programa foi otimizado para combinar 
e aerar ingredientes congelados e líquidos. 
A função VITAMINA tem uma técnica de 
processamento exclusiva que mistura os 
ingredientes mais densos a uma velocidade 
mais baixa e, então, aumenta a velocidade à 
medida que os ingredientes se tornam mais 
espessos. Isso acontecerá várias vezes durante 
o processamento de vitaminas. 
A programação também faz com que os 
ingredientes circulem, para uma aeração 
máxima e uma textura cremosa. 
Para ativar o programa, pressione o botão e, 
para desativá-lo, pressione novamente. 

AUTOLIMPANTE (60 SEGUNDOS) 
Utilize esta função para remover a maior parte 
dos ingredientes das laterais e das lâminas do 
liquidificador.

OBSERVAÇÃO
 
Se o liquidificador estiver em funcionamento 
e um botão diferente for pressionado, 
a velocidade será  automaticamente 
alterada para o programa escolhido.



9

COPO E TAMPA  
Para manter seu copo limpo e evitar que os 
alimentos sequem nas lâminas e copo, siga 
as etapas abaixo após o uso:

1. Enxágue o grosso dos ingredientes do 
copo e da tampa.

2. Para limpar a jarra acrescente duas 
xícaras (500 ml) de água morna com 
um pouco de detergente neutro, 
coloque as tampas no liquidificador e 
pressione o botão AUTOLIMPANTE.

3. Enxágue o copo e a tampa novamente 
e/ou lave separadamente utilizando 
água morna com detergente neutro e 
um pano macio.

4. É mais eficiente limpar o copo 
imediatamente após o uso.

BASE DO MOTOR 
 
Para limpar a base do motor, passe um pano 
macio e úmido e seque completamente. Limpe 
qualquer ponto do cabo que esteja sujo de 
alimentos. 
 
AGENTES DE LIMPEZA
 
Não use esponjas ou produtos de limpeza 
abrasivos na base do motor ou no copo, pois 
eles podem riscar a superfície. Use apenas 
água morna e detergente neutro com um 
pano macio.

LAVA-LOUÇAS  
O copo, a tampa e o cone espremedor do 
liquidificador podem ser lavados na lava-
louças no ciclo de lavagem padrão. O copo 
deve ser posto na prateleira inferior, mas a 
tampa, tampa medidora interna e o cone do 
espremedor devem ser lavados somente na 
prateleira superior. 
 
MANCHAS E ODORES DE 
ALIMENTOS RESISTENTES 
 
Alimentos com cheiro forte, como alho, 
peixe e alguns vegetais como cenoura, 
podem deixar odores ou manchas no copo 
e na tampa do liquidificador. Para removê-
lo, deixe o copo e a tampa do liquidificador 
de molho por 5 minutos em água morna e 
detergente neutro. Em seguida, lave com 
detergente neutro e água morna, enxágue 
bem e seque completamente. Guarde o copo 
sem a tampa encaixada. 
 
ARMAZENAMENTO  
Guarde o seu liquidificador na posição 
vertical com o copo montado na base do 
motor ou ao seu lado. Não coloque outros 
objetos sobre ele. Para permitir a circulação 
de ar, retire a tampa.

CUIDADOS E LIMPEZA
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Conselhos E Dicas

• Se o volume (durante o funcionamento) 
estiver abaixo do limite máximo 
indicado, a tampa medidora interna 
pode ser removida e podem ser 
adicionados óleos/líquidos durante o 
funcionamento do liquidificador.

• Faça o liquidificador funcionar somente 
pelo período de tempo necessário, não 
bata demais os ingredientes.

• Quando o alimento for muito espesso ou 
grosso, use o botão PULSAR para fazê-lo 
circular dentro do copo do liquidificador.

• Ao colocar alimentos líquidos no 
liquidificador não ultrapasse a marcação 
do limite máximo.

• Os ingredientes podem grudar nas 
laterais do copo do liquidificador. Para 
trazer os alimentos de volta às lâminas, 
desligue o liquidificador e retire o 
plugue da tomada. Use uma espátula de 
plástico para raspar as laterais do copo e, 
então, continue a bater.

• Se surgir umidade ou líquidos sobre a 
base do motor durante o uso, desligue 
o liquidificador e retire o plugue da 
tomada. Remova o copo do liquidificador 
e enxugue imediatamente a base do 
motor com um pano seco e macio.

• Para parar de bater a qualquer momento 
ou durante o programa VITAMINA, 
pressione o botão PARAR.

• Quando o liquidificador atingir 120 
segundos de uso contínuo, ele se 
desligará automaticamente. Este é um 
recurso de segurança para proteger o 
motor.

• É possível selecionar uma velocidade 
ou função a qualquer momento, 
mesmo quando o liquidificador 
estiver funcionando. Ao pressionar a 
nova velocidade ou novo programa, 
o liquidificador mudará de operação 
imediatamente.  O motor ainda se 
desligará automaticamente após 
120 segundos de tempo total de 
funcionamento.

• A quantidade máxima de cubos de 
gelo que o liquidificador consegue 
processar é de 8-10 cubos de 1 
bandeja de gelo padrão.
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Conselhos E Dicas

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

• Use uma combinação de velocidade de 
processamento com a função PULSAR 
adaptada aos alimentos a serem batidos.

• Use a função VITAMINA para bater 
frutas, sorvetes, iogurtes, vitaminas e 
milkshakes espessos.

• Use a função PULSAR para alimentos 
que só exigem impulsos curtos de força; 
por exemplo, para picar nozes ou triturar 
gelo.

• Ao bater bebidas com cubos de gelo 
ou frutas congeladas, use a função 
TRITURAR.

• Misturas mais espessas batem com mais 
eficiência se ocuparem um volume de 
1/4 a 1/2 do copo.

O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER

• Não use utensílios de metal, pois eles 
podem danificar as lâminas ou o copo do 
liquidificador.

• Não bata misturas pesadas por mais de 
10 segundos. No caso de tarefas normais, 
não bata por mais de 1 minuto de cada 
vez. Se precisar bater por mais tempo, 
desligue o liquidificador, misture os 
ingredientes e, então, inicie novamente. 
Este cuidado ajudará a proteger o motor 
contra desgastes.

• O liquidificador não sova massas nem 
amassa batatas.

• Ao bater ingredientes mornos, não 
ponha mais de 2 xícaras de cada vez. 
Depois que a operação for iniciada, é 
possível acrescentar lentamente mais 
1 xícara, removendo a tampa interna 
e despejando os ingredientes em seu 
interior.

• Não bata ingredientes quentes ou 
ferventes.

• Deixe os alimentos ficarem mornos 
antes de colocá-los no liquidificador. 
Isso é uma medida de proteção para que 
o vapor não seja liberado de repente ao 
bater ingredientes quentes, e também 
evita possíveis danos ao copo.
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Conselhos E Dicas

ALIMENTO PREPARAÇÃO E USO QUANTIDADE FUNÇÕES TEMPO

Vegetais crus Descasque e corte em cubos 
de 1,5-2 cm.

200g Triturar 
Velocidade 2

10-30 seg

Nozes Remova as cascas. 200g Triturar 
Velocidade 2

20-30 seg

Pão esfarelado Corte em pedaços de 2 cm. 100g Pulsar 40-50 seg

Biscoitos Cortados ao meio. 125g Pulsar 50-60 seg

Chantilly Adicione açúcar ou baunilha 
se desejar.

300ml Misturar 
Velocidade 1/
Pulsar

30-40 seg

Vitamina Leite, frutas frescas picadas, 
iogurte, sorvete.

Máx. 800 ml Vitamina 60 seg

Molho de frutas 
frescas

Frutas vermelhas inteiras, 
frutas macias (por exemplo, 
pêssegos) triturados.

250 g Purê 
Velocidade 3

30-40 seg

Ervas Apenas folhas. Uma xícara. Triturar 
Velocidade 2

10-15 seg

Sopas 
homogeneizadas

Temperatura fria à ambiente. 800 ml Purê 
Velocidade 3

30-50 seg

Molhos Óleo, vinagre ou suco de 
limão, temperos.

250 ml Purê 
Velocidade 3

15-20 seg

Gelo Máx. 8-10 cubos 
de gelo

Pulsar 60 seg

OBSERVAÇÃO
Esta tabela de processamento deve ser 
usada apenas como orientação.
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POSSÍVEL 
PROBLEMA

SOLUÇÃO FÁCIL

O motor não liga 
ou as lâminas não 
giram.

• Verifique se a tomada está conectada à saída de energia.

• Verifique se o botão ON | OFF e se o botão de função 
selecionado está iluminado.

• Se todas as luzes estiverem piscando juntas, consulte as soluções 
para "sobrecarga do liquidificador" abaixo.

Os alimentos são 
picados de modo 
irregular

• Uma quantidade excessiva de alimentos está sendo batida de 
uma só vez, ou os pedaços são grandes demais. 

• Tente cortar os alimentos em pedaços menores, de tamanhos 
regulares, e processá-los numa quantidade menor de cada vez.

• Para obter os melhores resultados, os alimentos devem ser 
cortados em pedaços de no máximo 2cm.

Os alimentos são 
triturados pequenos

• Tente processar por um período de tempo mais curto. Use a 
função PULSAR para melhor controle.

Os alimentos 
grudam nas lâminas 
e no copo

• A mistura pode estar espessa demais. Tente adicionar mais 
líquidos a mistura e/ou usar uma velocidade mais baixa para 
bater.

Sobrecarga do 
liquidificador

• Este liquidificador tem proteção contra sobrecarga para evitar 
danos ao motor. Desconecte-o da tomada e permita que o 
liquidificador esfrie por 15 minutos. Uma vez que tenha esfriado, 
você poderá usar o liquidificador normalmente outra vez.

• Recomenda-se bater em porções pequenas ou cortar os 
ingredientes em pedaços menores.

Resolução De Problemas
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OBSERVAÇÃO
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OBSERVAÇÃO



TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.
Rod. RS-122, km 61

95180-000 | Farroupilha | RS | Brasil
CNPJ 87.834.883/0001 - 13

Indústria Brasileira
tramontina.com
69007/011 - 012

BBL405BAL BRZ/1 - /2

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
 podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica 
autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: 

tramontina.com.br/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.
A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371/2009.


