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Mini Liquidificador
Portátil-Retrátil-Recarregável via USB

 
 

ajuda@momolifestyle.com.br
(48) 8821-4266

Dúvidas sobre o produto, fale conosco:



Siga-nos nas redes sociais :

www.momolifestyle.com.br

CONHEÇA NOSSO SITE, SUAS          
VANTAGENS E PRODUTOS

Preço mais barato que nos marketplaces.
Garantia 4x maior que nos marketplaces.
Cadastre-se e receba por e-mail novidades e códigos de
descontos.
Conheça todos nossos produtos inovadores.

A Momo Lifestyle é uma marca 100% brasileira que nasceu com um
simples objetivo: melhorar a vida das pessoas, desenvolvendo
produtos inovadores.
Tem como foco principal as vendas online, melhorando assim, a
interação entre o cliente e a marca.

@momolifestylebrasil

Momo Lifestyle
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IMPORTANTES MEDIDAS DE
SEGURANÇA

Atenção quando o aparelho for usado perto
de crianças.
Desconecte o cabo USB quando o
carregamento estiver concluído, antes de
limpar e antes de colocar ou retirar partes.
Evite qualquer contato com lâminas ou
partes móveis com o aparelho ligado.
Não carregue seu aparelho com cabos USB
danificados, pois isso pode causar danos ao
mesmo. Entre em contato com o atendimento
ao cliente da Momo Lifestyle para obter
informações sobre reparos e ajustes elétricos
ou mecânicos.
O uso de acessórios não recomendados pela
Momo Lifestyle pode resultar em ferimentos,
choque elétrico ou incêndio.
Não deixe o cabo USB pendurado na borda
da mesa ou do balcão, nem em contato com
superfícies quentes.
Mantenha as mãos e outros utensílios longe
da jarra de mistura durante o uso para
reduzir o risco de ferimentos ou danos ao
misturador.

Medidas básicas de segurança sempre devem ser seguidas ao utilizar aparelhos elétricos.
Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar pela primeira vez.

Atenção
Use um adaptador de parede USB bom, ou uma porta de carregamento USB em um PC para carregar o
mixer.
 Nunca use um cabo USB ou adaptador de parede danificado para carregar o mixer.

 
 
 

Para um carregamento mais rápido recomenda-se a utilização de um adaptador de parede USB com saída de
5V e 1A a 2A. 
Para prolongar a vida útil da bateria recarregável, não mantenha o mixer conectado quando o carregamento
estiver concluído.
Durante a limpeza, tenha cuidado para não permitir a entrada de água na porta de carregamento USB da base
de alimentação.

As lâminas são afiadas: manuseie
cuidadosamente, especialmente quando limpar a
parte interna da jarra de mistura.
Não use a jarra de mistura se ela estiver
quebrada, lascada ou com o silicone rasgado.
Não misture ingredientes quentes.
Não use o aparelho para outras finalidades que
não sejam as descritas neste manual.
Se as lâminas travarem e não se moverem, não
use o aparelho, isso poderá causar danos ao
motor. 
Entre em contato com o atendimento ao cliente
da Momo Lifestyle para consulta, reparo ou
ajuste.
Não coloque as partes do Mixer no congelador
contendo comida ou líquido, pois as lâminas, a
cápsula e o motor poderão congelar e serem
danificados.
Este aparelho destina-se apenas para uso
doméstico.
Use somente em superfícies niveladas, secas e
resistentes ao calor.
Este aparelho não é um brinquedo.
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Simpósio de
Iluminação

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Controles/Funções

Liga (⌽) Desliga

Lâmina de mistura

Ligue e desligue seu mixer (Aperte duas vezes o
botão para ligar, uma para desligar)

Lâmina durável desenhada para misturar líquidos e
cremes 

Porta USB
Carregue seu Mixer utilizando várias
fontes de enegia USB

Alças na tampa
Transporte seu mixer para onde deseja
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ANTES DA PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

Leia todas as instruções e medidas importantes de
segurança

Remova todos os materiais da embalagem e verifique se
todos os itens foram recebidos em boas condições.
Rasgue todos os sacos plásticos e descarte-os
adequadamente, pois eles podem representar risco para
crianças.
Limpe completamente todas as partes que entram em contato
com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez,
observando as Instruções de Limpeza.

1.

2.

3.

Certifique-se de que a unidade esteja desligada e a porta USB
fechada.
Lave a jarra de mistura expandida e a tampa em água quente
e detergente com um pano macio ou esponja.
Enxágue bem e seque completamente.
Limpe a base e as lâminas com um pano úmido, certificando-
se de não haver água dentro da porta de carregamento USB.
Se necessário, coloque uma pequena quantidade de água
com detergente na seção da lâmina de mistura da base,
enxágue e seque, mas NÃO permita que a água entre na
porta de carregamento USB.
Coloque o protetor sobre as lâminas quando o aparelho não
estiver em uso.

1.

2.

3.
4.

5.

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

Atenção:
As lâminas são afiadas!
Manuseie com extremo
cuidado. Não permita
que crianças operem o
aparelho.
Não triture gelo ou
alimentos congelados no
copo de silicone! Seus
pedaços pontiagudos
podem perfurar o
silicone.

Não mergulhe a base do
misturador em água ou
qualquer tipo de líquido.

Atenção:
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CARREGANDO SEU
APARELHO

Remova a tampa e abra o seu aparelho para expandi-lo
completamente.
Conecte a extremidade USB 2.0 (lado maior do cabo) na fonte
de energia adequada, que pode ser um carregador de parede
USB, computador, etc.
Remova cuidadosamente a tampa de borracha da porta de
carregamento do aparelho, certificando-se de que não se
rompa, pois ela protege a referida porta.
Conecte a extremidade micro USB (o lado menor do cabo) na
porta de carregamento do aparelho.
Uma luz vermelha acenderá para indicar que está carregando.
A luz mudará para azul depois de totalmente carregada.
Desconecte o cabo de alimentação da porta de carregamento
USB e da fonte de alimentação.
Recoloque a tampa de borracha na porta de carregamento.
Seu aparelho agora está pronto para usar.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Remova a tampa e abra o seu aparelho para expandi-lo
completamente.
Insira os ingredientes desejados, mas não misture
substâncias duras ou congeladas, pois elas podem danificar a
unidade e as lâminas.
Certifique-se de adicionar líquido pelo menos até metade do
recipiente, mas abaixo da linha máxima.
Volte a rosquear a tampa no misturador e certifique-se que
esteja totalmente fechado.
Pressione rapidamente (⌽) duas vezes e deixe bater até que
sua bebida esteja misturada. Cada ciclo de mistura dura cerca
de 40 segundos. Para parar antes do final do ciclo, pressione
(⌽). Se necessário, pressione novamente o botão liga / desliga
(⌽) duas vezes para misturar por mais tempo.
Com o aparelho desligado, desrosqueie a tampa e aproveite
sua bebida.
Quando terminar, limpe de acordo com as instruções da
página 6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

USANDO SEU APARELHO

O aparelho deve estar
em sua forma estendida
ao carregar.
O aparelho não funciona
durante o carregamento
(com o cabo USB
conectado a um
carregador).
A retirada da tampa é
importante para evitar a
formação de vácuo, o
que pode dificultar a
expansão do aparelho.
Para evitar danos ao
aparelho, use apenas
ingredientes macios ou
fáceis de misturar.
Sementes, grãos,
alimentos congelados ou
gelo podem danificar o
motor e as lâminas.
Certifique-se de
adicionar líquido pelo
menos até metade do
recipiente.
Não encha a parte
superior de silicone da
jarra de mistura.
Se o aparelho estiver
vazio, para
automaticamente em
alguns segundos.
Não abra a tampa do
misturador quando
estiver batendo.

Atenção:
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GARANTIA
Todos os produtos adquiridos pelo site oficial
(www.momolifestyle.com.br) e Whatsapp do SAC (48) 8821-4266
têm garantia de 1 ano, os demais têm garantia de 3 meses.
Em caso de dúvidas, acesse nosso canal da Momo Lifestyle no
Youtube ou entre em contato direto conosco:
ajuda@momolifestyle.com.br

Dúvidas, sugestões, críticas? Dê sua opinião. É com ela que nós
conseguimos desenvolver produtos cada vez melhores. Fale com
a gente:

DÚVIDAS, CRÍTICAS E
SUGESTÕES

ajuda@momolifestyle.com.br
(48) 8821-4266
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