
INSTRUÇÕES DE USO

CONHECENDO O PRODUTO E CARACTERÍSTICAS

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

MANUTENÇÃO

Quando usamos um aparelho elétrico, precauções básicas devem ser seguidas, 
inclusive as seguintes:
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão da tomada está de acordo com a do  
produto (127V ou 220V).
Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso e antes da 
limpeza.
Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
Não use acessórios e principalmente fios elétricos que não sejam recomendados pelo 
fabricante.
Não utilize o produto com o cabo de força ou o plugue danificados. A aquisição e 
substituição do cabo de força ou plugue devem ser feitos pelo serviço autorizado Ford 
Em caso de queda procure um Posto Autorizado Ford.
Não carregue ou puxe o aparelho pelo cabo de força.
Não ligue o aparelho sobre o cabo de força. 
Deixe o cabo de força distante de objetos quentes.
Não desconecte o aparelho puxando pelo cabo de força. Para desconectar segure no 
plugue.
Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em 
contato com os pinos do plugue.
Não segure o plugue ou o aparelho com as mãos molhadas.
Desligue o aparelho antes de desconectá-lo da tomada.
Não deixe o produto funcionando ou conectado na tomada enquanto estiver ausente.
Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou 
extensões.
Não processe líquidos ou alimentos quentes com temperatura superior a 80 ºC.
A tampa da jarra do liquidificador deve permanecer fechada durante todo o 
funcionamento do aparelho.
Nunca ligue o produto com a jarra vazia e não remova a tampa da jarra antes que as 
lâminas parem.
Manuseie as lâminas com cuidado, evitando assim acidentes graves.
Não encha a jarra até o limite, coloque uma medida suficiente para que não derrame.
Retire dos alimentos: caroços, sementes e cascas duras que possam danificar o 
aparelho e colocar sua segurança em risco.
Não use este aparelho para outra finalidade além do uso doméstico.
Não tente abrir ou consertar o aparelho. Caso necessário, leve-o a um Posto 
Autorizado Ford. 
Encaixe a jarra na base corretamente, antes de introduzir o plugue na tomada.
Nunca mergulhe o aparelho e nem lave a base sob água corrente. Limpe somente 
utilizando um pano úmido.
Nunca retire a jarra com o liquidificador em funcionamento.
Não toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado.
Se as lâminas ficarem presas, DESLIGUE O APARELHO antes de remover os 
ingredientes que as estão bloqueando.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e

1- Sobretampa (max. 50 ml)
2- Tampa da jarra
3- Jarra Inox (max. 1500ml)
4- Alça da jarra
5- Lâminas
6- Botão Pulsar
7- Botão de controle de velocidade (1-5)
8- Base em aço inox
9- Pés de borracha (antederrapantes)
10- Porta fio

Velocidades 5

Capacidade da jarra

Botão Pulsar

Porta fio

Pé de borracha

Jarra transparente

Sobretampa

Para melhor acondicionamento do fio, fica localizado na parte 
inferior da base.

Função para agito intermitente. 

MAX. 1500 ml.

Permite visualização do conteúdo interno.

Permite a adição de ingredientes durante o preparo (MAX. 50ml)

Evita que o produto deslize.

CARACTERÍSTICAS

Retire o liquidificador da embalagem.
Coloque o liquidificador em uma superfície plana. 
Limpe a base com um pano úmido, nunca submerja na água ou coloque-a sob água 
corrente. 
Lave a jarra, a tampa e o filtro em água morna. Enxágüe e seque completamente.

Importante: As lâminas são muito afiadas. Lave-as com cuidado. 

Desligue o aparelho antes remover os acessórios (jarra, tampa da jarra e 
sobretampa). Separe os acessórios e as partes que você tenha usado e limpe-os em 
água morna ensaboada. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua 
aparência.
Para manter a qualidade de seu produto, limpe bem as peças após cada uso. 
Enxague e seque bem.
Limpe a base com um pano úmido, nunca imerja na água ou coloque-a sob água 
corrente.
Guarde o liquidificador em um lugar  seguro.

Velocidades Tempo

TABELA DE SUGESTÕES

Misturas recomendadas

Sucos / Cocktails / Vitaminas / Milk shakes com 
frutas macias.
Mistura para pudins / Mousses / Flans / Molhos

1-3

Sucos / Cocktails / Vitaminas / Milk shakes com 
frutas duras.
Misturas para sopas / Cremes e pastas 
Mistura para pudins / Mousses / Flans
Misturas leves para bolos e tortas.   
  

Pulsar

40 a 60 s

Tempo curto 
de operação

1 a 2 min

Tensão      ....................  127V 60Hz
Potência   .....................  500W

Tensão      ....................  220V 60Hz
Potência   ..................... 500W
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O liquidificador F-1950 é ideal para o preparo das mais variadas receitas, é seguro, 
higiênico e fácil de limpar. Possui um design moderno e é feito com material resistente.
Conheça seus principais componentes:

Agitar as misturas.
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Coloque o aparelho em uma superfície plana.
Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que está montado corretamente.

Encaixe a jarra na base do produto e gire no sentido horário até travar e no sentido 
anti-horário para destravar.

Junte a sobretampa na tampa da jarra.
Verifique se o botão seletor de velocidade não estão ativado.
Conecte o plugue do liquidificador na tomada.
Adicione os ingredientes na jarra do liquidificador.
Coloque a tampa.

Gire o Botão de velocidade para a velocidade desejada, para começar a processar os 
alimentos. (Veja a tabela de sugestão de uso). 

Nota: Use o botão pulsar para preparos que necessitam de paradas frequentes.

Importante: Pare o liquidificador antes de adicionar novos ingredientes ou use 
a tampa superior que está localizada na tampa da jarra.

Para parar a operação, gire o botão para a posição 0.
Espere até que o motor pare completamente.
Remova a jarra da base.
Desconecte o plugue da tomada após o uso.

Enquanto o liquidificador está sendo usado, você pode remover a sobretampa e 
acrescentar mais ingredientes na jarra.
Não deixe o liquidificador funcionar por mais de 1 minutos seguidos. Se você não 
terminou de processar sua receita, desligue o aparelho por 1 minuto antes de continuar 
o uso.
Corte ingredientes sólidos em pequenos pedaços antes de colocá-los dentro da jarra. 
Coloque-os em pequenas quantidades e aos poucos ao invés de processar grandes 
quantidades uma única vez.
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PRECAUÇÕES IMPORTANTES

conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso 
do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
Não permita que crianças usem o liquidificador sem supervisão.
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante 
ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CONT.
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Problemas Solução

GUIA DE DEFEITOS

Causas

Não há energia elétrica na 
tomada.O produto não 

funciona
A jarra não está corretamente 
encaixada.

Ligue o aparelho em outra tomada 
da mesma voltagem para 
comprovar o fato.

Repita a operação de encaixe.

Excesso de 
ruído

Jarra mal posicionada. Corrija o posicionamento da jarra.

Vibração 
excessiva

Local de apoio desnivelado ou
irregular.

Coloque o aparelho em local 
adequado.

Vazamento 
pela tampa

Excesso de alimentos ou líquidos.
Use a capacidade utilizável
recomendada.

As lâminas
estão travando

Utilização de pedaços de alimentos
grandes ou duros demais dentro 
da jarra.

Reduza o tamanho dos alimentos.
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GARANTIA

Este produto possui 2 anos de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de 
garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal 
de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de 
fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais 
como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo 
com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e 
desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas 
(tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, 
motores, etc.). Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da 
natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto 
perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, 
forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para 
o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos 
desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu 
violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela Ford. A 
garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem 
rasuras ou emendas.

A Ford obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, 
somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se 
encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas 
despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos Ford são exclusivamente de uso doméstico.

Obrigado por ter lido este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SAC
www.fordhomesolutions.com

0800 0951328
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