
Manual de instruções

NL-26 – Power 2i
2 Vel.  Copo PP

inquebrável

NL-22 – Power 2
2 Vel.  Copo SAN

NL-32 – Power 3
3 Vel.  Copo SAN

L-28 – Power 2
Black  2 Vel.
Copo SAN

L-38 – Power 2
Black  Filter 2 Vel.

Copo SAN

Liquidificadores

Linha

• Para  servir,  retire  o  Copo  da  Base  Motora  e  gire a Tampa  até  a  primeira 
trava, liberando a abertura do bico.

• Para aproveitar melhor os alimentos após ter servido o suco ou vitamina, retorne o 
Copo à Base Motora e utilize a função PULSAR, uma ou duas vezes, para extrair 
todo o suco da fruta.

• Limpe o Filtro conforme instruções anteriores.

Importante

• Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo 
antes da parada total das facas.

• As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado para evitar acidentes.
• Não processe misturas com temperatura superior a 80ºC, pois haverá 

liberação de vapor quente.
• Ao processar misturas quentes (inferior a 80ºC), não ultrapasse o limite 

de 1000 ml. Manter a tampa do copo travada durante o processo.
• Recomendamos não manter o produto ligado por mais de 3 minutos. 

Caso necessário, desligue-o após este período, mantendo-o parado 
durante 1 minuto. Depois retome o processo.

• Alimentos sólidos em grãos devem ser colocados, no máximo, 01 xícara 
(chá) por vez para melhor processamento. 

• Não deixe o produto ligado ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
• As partes do produto não poderão ser lavadas em máquina de lavar louças.
• Não mergulhe o produto em água.
• Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado 

na base, evitando quebra de peças plásticas.
• A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo 

decorrente de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte 
ou manuseio inadequado.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL DA LINHA POWER

• O  seu  liquidificador  possui  a função de limpeza (clean) que 
poderá ser acionada através da função PULSAR. 

• Coloque dentro do copo cerca de 500 ml de água fria ou 
morna e adicione algumas gotas de detergente líquido. 
Encaixe a tampa e acione a função PULSAR por alguns 
segundos. Se necessário, repita a operação.

• Para a limpeza da Base Motora, utilize pano ou 
uma esponja úmida e sabão neutro.

• Não utilize palha de aço ou qualquer outro produto 
abrasivo, pois esses materiaispodem danificar a superfície 
do produto.

• Não utilize solventes ou qualquer outro tipo de 
produto químico durante a limpeza interna ou 
externa e evite molhar a Base Motora.

DICAS MONDIAL

• Para triturar cubos de gelo, coloque, no máximo, cinco cubos no copo e 
utilize a função PULSAR de 3 a 4 vezes. Processe com a tampa fechada.

• Evite processar pedaços grandes ou duros de alimentos, pois poderão 
travar as facas. Caso isto aconteça, desligue o liquidificador e desconecte o 
plugue da tomada antes de retirar os ingredientes.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO

CONSUMIDOR

L I G U E G R Á T I S

0800-55 03 93
Segunda à sexta, das 8h às 20h.

Sábado, das 8h às 18h.
M.K.  Eletrodomésticos Ltda.

Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA -  Cep 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrodomesticosmondial.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,

ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a

supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem
com o aparelho.”
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Parabéns, agora você possui um LIQUIDIFICADOR MONDIAL DA LINHA 
POWER com alto padrão de eficiência e qualidade. Sucesso garantido no 
preparo de suas receitas.

LIQUIDIFICADORES
Power 2i - 2 velocidades. Power 2  Black - 2 velocidades.
Power 2 - 2 velocidades. Power 3  - 3 velocidades. 
Power 2  Black Filter - 2 velocidades. 

Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom 
funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização 
comercial acarretará a perda da garantia contratual.

• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto 
(127V/220V) é compatível com a da rede elétrica.

• Utilize o produto em local plano e seco. 
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, 

não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
• Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou 

sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o 
produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.

• Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver 
apoiado, evitando derrubá-lo.

• Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
• Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou 

quando for limpá-lo.
• Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. 

A aquisição  e  substituição do cordão elétrico ou plugue deverão ser feitas na 
Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

• Não  desligue  o  produto  puxando  o  plugue  da tomada pelo cabo e nunca 
transporte o produto pelo mesmo.

• Mantenha cabelos, roupas e utensílios  longe  das  partes  móveis do produto, 
para prevenir acidentes.

• Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, 
etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.

• O uso de peças ou acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento 
do produto e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a 
perda da garantia contratual.

• Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau 
funcionamento.   Nunca tente  desmontar  ou  consertar o aparelho em casa. 
Leve-o  a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um 
responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Tampa Dosadora para facilitar
o acréscimo de ingredientes
durante o preparo.
Modelos: Power 2,
Power 3, Power 2 Black
e Power 2 Black Filter

Modelos: 
 Power 2i 

Copo em PP Inquebrável. 
Nível máximo

indicado - 1250ml 
Modelos:
Power 2

Copo em SAN Cristal.
Nível máximo

indicado - 1250ml
Power 3

Copo em SAN Cristal.
Nível máximo

indicado - 1250ml
Power 2 Black 

Copo em SAN Cristal.
Nível máximo

indicado - 1250ml
Power 2 Black Filter 

Copo em SAN Cristal.
Nível máximo

indicado - 1250ml

Tampa Dosadora.
Modelo:
Power 2i

Funçao Pulsar
e Clean

Seletor giratório
de velocidades

Guarda-fio
com encaixe
para o plugue Base Motora

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER 

• Verifique se o seletor de velocidades está na posição “0” (desligado) antes de 
colocar o plugue na tomada.

• Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
• Encaixe o copo na Base Motora, girando-o no sentido horário até seu 

completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora 
enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.

• Acrescente os ingredientes desejados conforme sua receita e tampe.
• Coloque a tampa no copo, encaixando-a e girando-a em sentido horário até 

seu total travamento. Você poderá acrescentar líquidos ou ingredientes em 
pequenas quantidades. No modelo Power 2i, você poderá acrescentar 
líquidos, colocando-os diretamente no baixo-relevo da tampa. 
E nos modelos Power 2, Power 3, Power 2 Black e Power 2 Black Filter, você 
poderá acrescentar, além de líquidos, pedaços pequenos de ingredientes,
bastando retirar a tampa dosadora. 

• Selecione a velocidade desejada, girando o seletor de velocidades no sentido 
horário. Utilize a função PULSAR, girando o botão no sentido anti-horário, para 
processar alimentos mais duros ou para um processamento mais homogêneo 
de sua mistura. Comece pelo PULSAR e vá aumentando a velocidade 
gradativamente. Quando solto da posição PULSAR, o botão retorna 
automaticamente à posição “0” (desligado).

• Não ultrapasse o nível máximo indicado para evitar vazamentos.
• Ao término do preparo, desligue o produto, posicionando o botão na posição 

“0” e retire o copo da Base Motora girando-o no sentido anti-horário.
• Para servir, retire totalmente a tampa (NL-26), ou libere somente o bico     

(NL-22, NL-32, L-28 e L-38), girando a tampa no sentido anti-horário.
• Após o uso, remova o plugue da tomada. Para melhor acondicionamento do 

produto, basta enrolar o fio na parte debaixo da Base Motora (conforme 
ilustração apresentada em Características e Especificações).

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO (modelos L-28 e L-38)

O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o 
suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.

• É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
• Para limpeza do Filtro utilize água corrente, usando uma esponja ou escova de 

cerdas macias com ou sem detergente.
• Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do mesmo até 

encaixar.
• Coloque os ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água 

ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
• Encaixe a Tampa no Copo sem o Copo Dosador.
• Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para 

processar.
• Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades 

mais baixas para não triturar as sementes.
• Para a adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o 

Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro. Mas certifique-se de 
que o motor está desligado.

• Quando processar alimentos duros, tais como maçãs, limite a quantidade do 
alimento até a altura da tela de inox do Filtro.


