
 



Mixer  
trikxer inox 

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter optado pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funciona-
lidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nosso produtos, irão garantir-lhe 
grande satisfação durante muito tempo.
Importante – Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto.
- Este produto foi projetado para o uso exclusivo doméstico.
- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de conectar o produto a tomada, verifique se 
a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto. 

IdentIfIcações das partes
1. Botão Velocidade                                         2. Corpo                               3. Braço do mixer
4. Batedor de claras                                        5. Copo picador                     6. Tampa
7. Acessório conector                                       8. Copo graduado                 9. Lâminas 

preparação para o uso:
- Antes de usar o mixer pela primeira vez:
- Limpar as partes em contato com alimentos.
- Monte o aparelho na função desejada, colocando-o numa superfície plana e estável. 

Função Mixer
- Equipe o aparelho com o braço, segurando o aparelho pelo corpo e encaixe o acessório e rotacione-o 
no sentido anti-horário até que trave.
- Coloque no copo graduado ou em outro recipiente os alimentos a preparar.
- Para retirar o braço do mixer, rotacione o acessório no sentido horário até que solte.
dicas de uso:
- Função prevista para preparar sucos, shakes, batidos, purês, maionese, molhos, sopas, papinhas...
- Corte sempre os alimentos a serem processados.
- Não utilize a lâmina para picar alimentos muito duros, como grãos, pois estes podem cegar as lâminas.
- Se durante o processamento, algum alimento travar o funcionamento das lâminas, desligue o aparel-
ho, desconecte o plugue da tomada e retire o alimento da lâmina.
- Deixe que os ingredientes quentes, esfriem antes de processa-los. 

função picador. (fig 1)
- Equipe o aparelho com o acessório conector segurando o aparelho pelo corpo e encaixe o acessório e 
rotacione-o no sentido anti-horário até que trave.
- Coloque dentro do copo picador os alimentos a preparar.
- Feche o copo picador com a tampa.
- Encaixe perfeitamente o conector na tampa do picador.



Dicas de uso
- Função prevista para picar carne (crua ou cozida), queijo, pão, legumes, frutos secos, vegetais, café....
- Corte os alimentos em pedaços antes de coloca-los no aparelho.
- As porções devem estar de acordo com o tipo de alimento a ser processado. Quantidades maiores, ou 
alimentos mais duros, devem ser processados em pequenas porções de cada vez.
- Deixe que os ingredientes quentes, esfriem antes de processa-los. 
atenção: não picar gelo no copo picador. 

Batedor de clara (fig 2) 
- Equipe o aparelho com o acessório conector segurando o aparelho pelo corpo e encaixe o acessório e 
rotacione-o no sentido anti-horário até que trave. 
- Encaixe o batedor de clara no conector, pressionando até escutar um clique. 
- Coloque no copo graduado ou em outro recipiente os alimentos a preparar.
- Puxe pela pérgula do batedor de claras para libera-lo do conector.
Dicas de uso
- Função prevista para preparar claras em neve, bater natas... 

LImpeza e manutenção
- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- O braço do mixer, copo graduado, copo picador, tampa, facas picadoras e braço emulsificador podem 
ser lavados em agua corrente ou lava-louças.
- Limpe o corpo do produto com um pano úmido com algumas gotas de detergente e seque-o em seguida.
- Cuidado ao limpar as lâminas, pois são muito afiadas e podem causar acidentes.
- Não utilize esponjas abrasivas.
- Assegure-se que o produto este seco antes de reutiliza-lo.

restrIções e advertêncIas
- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que 
pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com, falta de experiência ou conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma 
pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Para proteção contra choques elétricos não coloque o plugue nem o corpo em contato com água ou 
outro liquido.
avIso: cuIdado com as LâmInas, poIs podem causar acIdentes.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: 
cozinhas de lojas, escritórios e outros ambiente de trabalho: casas de fazenda; por clientes em hotéis, 



motéis ou outros tipos de ambientes residenciais.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte da tomada. 

anomaLIas e reparação
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele somente deve ser substituído pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você mesmo, leve o 
aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Mallory, visto que pode existir perigo. Deve-se 
seguir o mesmo procedimento em caso de qualquer outra anomalia.
IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, 
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, proporcionando maior segurança para o usuário 
e para as instalações elétricas. 

recomendações especIaIs
- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes de má interpretação dos textos do manual. 
Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação 
ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário. 

termos de GarantIa
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil
1. Este produto é garantido pela MALLORY, pero prazo total de um ano (*), a contar da data da nota 
fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças 
que o tornem impróprio ao uso regular5, desde que observadas as condições aqui especificadas.
(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais 
a garantia adicional oferecida pela MALLORY.
2. A nota fiscal desse produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo 
consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade 
deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de 
emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica 
devidamente autorizado pela MALLORY.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade 
do consumidor (inclusive em localidades onde não existem postos autorizados).



5. A MALLORY é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da MALLORY, não terão custos 
para o consumidor. 

excLusão da GarantIa
A garantia não abrange os casos de:
1.Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência 
de acidentes, manuseios ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação, causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não 
autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracter-
izada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau 
uso domestico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identifiquem ao produto estiverem alterados ou 
manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

receIta de creme de QueIjo
Corte 70gr de queijo mussarela em cubos de 2cm e coloque no copo graduado.
Acrescente 80ml de leite ao copo dosador.
Bater a mistura com pulsos de 1 segundo até atingir a consistência desejada. 
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