Caro Cliente,
Queremos agradecer-lhe pela aquisição do acessório “Bottle to go” do liquidificador
da Linha Anos 50.
Ao escolher um dos nossos produtos, optou por um aparelho que surge da união entre
o estilo icónico, a conceção técnica inovadora e a atenção aos detalhes.
Este aparelho combina perfeitamente com os outros aparelhos Smeg, ou
isoladamente contribui para dar um acento de estilo ao interior da cozinha.
Desejamos que possa apreciar completamente o seu novo eletrodoméstico.
Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com ou www.smeg50style.com.

Modelo BGF01
Acessório “Bottle to go”
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Aconselhamos que leia atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as
qualidades estéticas e funcionais do aparelho adquirido.
Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com
O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos
respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual não são, por isso, vinculativas e possuem
apenas valor indicativo.
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Advertências
1 Advertências
1.1 Introdução
Informações importantes para o utilizador:
Advertências
Informações gerais sobre este
manual de utilização, de segurança
e para a eliminação final.
Descrição
Descrição do aparelho e do
acessório.
Utilização
Informações sobre a utilização do
aparelho e do acessório.
Limpeza e manutenção
Informações para a limpeza e a
manutenção adequadas do
aparelho e do acessório.
Advertência de segurança

Informação

Sugestão
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1.2 Este manual de utilização
Este manual de utilização é parte
integrante do acessório e deve conservá-lo
íntegro e tê-lo sempre ao seu alcance
durante todo o ciclo de vida do acessório.

1.3 Utilização prevista
• O acessório “Bottle to go” pode ser
utilizado em ambientes fechados, como
escolhas, ginásios, escritórios e ao
aberto.
• O acessório “Bottle to go” pode ser
utilizado exclusivamente em
combinação com o liquidificador
BLF01. O acessório pode ser utilizado
para triturar, misturar e emulsionar vários
ingredientes para a preparação de
bebidas, sumos e smoothies a saborear
em ambientes fechados ou ao aberto.
• Não utilize o acessório para fins
diferentes da utilização a que se destina.
• A utilização deste acessório não é
permitida a pessoas (incluindo as
crianças) com capacidades físicas e
mentais reduzidas ou que não possuam
experiência na utilização de
equipamentos elétricos, a não ser que
sejam supervisionados ou instruídas por
pessoas adultas e responsáveis pela sua
segurança.

Advertências
O acessório “Bottle to go” é um acessório
do liquidificador BLF01.
Siga todas as instruções de segurança
para uma utilização segura do acessório.
• Antes de utilizar o aparelho leia
atentamente este manual de utilização e o
manual de utilização do liquidificador
BLF01.
• Desligue o aparelho imediatamente após a
utilização.
• Não deixe o aparelho sem vigilância
enquanto se encontra em funcionamento.
• Desligue o aparelho da tomada de
corrente antes de qualquer operação de
limpeza e após cada utilização.
• Não mergulhe o aparelho, o cabo de
alimentação ou a ficha em água ou em
qualquer outro líquido.
• Não utilize o aparelho se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem
danificados ou se o aparelho tiver caído ou
se, de alguma forma, estiver danificado.
• Se o cabo da alimentação elétrica estiver
danificado, contacte o serviço de
assistência técnica para que proceda à sua
substituição, a fim de evitar perigos.
• O cabo é, intencionalmente, curto para
evitar acidentes. Não utilize um cabo de
extensão.
• Não permita que o cabo de alimentação
entre em contacto com arestas vivas.
• Não puxe o cabo para remover a ficha da
tomada de corrente da parede.
• Não coloque o aparelho sobre ou perto
de fogões a gás ou elétricos acesos,
dentro de um forno ou perto de fontes
de calor.

• Nunca tente reparar o aparelho por
conta própria ou sem a intervenção de
um técnico qualificado.
• Em caso de avaria, mande-o reparar,
exclusivamente, por um técnico
qualificado.
• Não efetue modificações no aparelho.
• Nunca tente apagar uma chama/
incêndio com água: desligue o
aparelho, extraia a ficha da tomada de
corrente e cubra a chama com uma
tampa ou com uma coberta à prova de
fogo.
• Desligue o aparelho da tomada de
corrente antes de qualquer operação
de limpeza e após cada utilização.
• O uso deste aparelho é permitido às
crianças a partir dos 8 anos de idade se
supervisionadas ou instruídas sobre a
utilização segura do aparelho e se
compreenderem os riscos relacionados.
• A limpeza e a manutenção podem ser
realizadas por crianças a partir dos 8
anos se supervisionadas.
• As crianças não devem brincar com o
aparelho. Mantenha o aparelho
afastado do alcance das crianças.
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1.4 Advertências gerais de segurança

Advertências
Para este aparelho e o acessório
• Durante o funcionamento, evite o
contacto com partes em movimento.
Mantenha as mãos, cabelos, roupas e
utensílios afastados das lâminas durante
o funcionamento para evitar ferimentos
pessoais ou danos ao aparelho.
• Desligue sempre o liquidificador da
tomada de corrente se deixada sem
vigilância, antes da montagem e
desmontagem de componentes e antes
da limpeza. Extraia a ficha da tomada
de corrente quando o liquidificador não
estiver a ser utilizado, antes de efetuar a
limpeza e em caso de avaria. Deixe
arrefecer antes de realizar a limpeza.
• Verifique se o acessório e o grupo de
lâminas estão fixados corretamente.
• Não encha demasiado o acessório
(máximo de 600 ml).
• Não utilize o liquidificador em
combinação com partes ou acessórios
de outros fabricantes.
• Utilize apenas peças de substituição
originais do fabricante. A utilização de
peças de substituição não
recomendadas pelo fabricante pode
provocar incêndios, choques elétricos
ou ferimentos a pessoas.
• As lâminas são afiadas. Perigo de corte!
Evite tocar nas lâminas com as mãos.
Preste muita atenção ao montar e
desmontar o grupo de lâminas.
• Coloque o liquidificador apenas em
superfícies planas e enxutas.
• Não faça funcionar o liquidificador sem
o jarro ou sem o acessório “Bottle to
go”.
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• Antes de introduzir líquidos quentes no
acessório, deixe-os arrefecer até que
fiquem à temperatura ambiente.
• Evite tocar nas partes móveis, como o
grupo de lâminas.
• Para reduzir o risco de ferimentos e
danos ao liquidificador e ao acessório,
nunca introduza as mãos ou
ferramentas, como por exemplo
talheres, enquanto este se encontra em
funcionamento. Pode ser utilizada uma
espátula de madeira ou de plástico, mas
apenas quando o liquidificador está
desligado.
• Não utilize detergentes agressivos ou
objetos cortantes para lavar ou remover
quaisquer resíduos do acessório.

1.5 Responsabilidade do fabricante
O fabricante declina toda a
responsabilidade por danos sofridos por
pessoas e coisas provocados por:
• utilização do aparelho diferente da
prevista;
• falta de leitura do manual de utilização;
• adulteração mesmo que apenas de uma
única peça do aparelho;
• utilização de peças de substituição não
originais;
• não observância das advertências de
segurança.

1.6 Eliminação
Este aparelho deve ser eliminado
separadamente dos outros resíduos
(Diretiva 2012/19/EU). Este
aparelho não contém substâncias em
quantidades tais que possam ser
consideradas perigosas para a saúde e
para o ambiente, em conformidade com as
diretivas europeias em vigor.
Tensão elétrica
Perigo de eletrocussão
• Desligue a alimentação elétrica geral.
• Extraia o cabo de alimentação elétrica
da instalação elétrica.

• Os equipamentos elétricos velhos não
devem ser eliminados juntamente com
o lixo doméstico! De acordo com a
legislação em vigor, os aparelhos
elétricos que atingem o fim de vida útil
devem ser levados para centros de
recolha diferenciada dos resíduos
elétricos e eletrónicos. Deste modo,
podem ser reciclados materiais valiosos
oriundos de equipamentos velhos e
protegido o ambiente. Para mais
informações, contacte as autoridades
locais competentes ou os responsáveis
pelos centros de recolha diferenciada.
Especifica-se que para a embalagem do
aparelho são utilizados materiais não
poluentes e recicláveis.
• Entregue os materiais da embalagem
nos centros apropriados de recolha
diferenciada.
Embalagens de plástico
Perigo de asfixia
• Não deixe sem vigilância a
embalagem ou partes da mesma.
• Não permita que as crianças brinquem
com os sacos de plástico da
embalagem.
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Advertências

Descrição
2 Descrição
2.1 Descrição do produto

Modelo BGF01 - Acessório “Bottle to go”

1 Tampa sem BPA com bico
2 Tampa com vedante em silicone
3 Garrafa sem BPA (máx. de 600 ml)
4 Grupo de lâminas removível em aço inox
5 Suporte do grupo de lâminas
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Utilização
3 Utilização
Perigo de eletrocussão

3.2 Modo de utilização do acessório
“Bottle to go”
1. Prepare os ingredientes e introduza-os
na garrafa.

• Introduza a ficha numa tomada de
corrente apropriada e equipada com
ligação à terra.
• Não adultere a ligação à terra.
• Não utilize um adaptador.
• Não utilize um cabo de extensão.
• A não observância destas advertências
pode provocar a morte, um incêndio ou a
eletrocussão.

3.1 Antes da primeira utilização

PT

1. Retire as etiquetas e os adesivos do
liquidificador e do acessório.
2. Limpe a base do motor com um pano
húmido.
3. Lave a garrafa e a tampa em água
húmida e detergente neutro ou na
máquina de lavar louça, tendo o
cuidado de remover o grupo de
lâminas.
4. Seque-a cuidadosamente.
Perigo de arranque acidental
• Certifique-se de que o liquidificador
está desligado da tomada antes de
montar ou retirar o grupo de lâminas.
Para evitar danos ao aparelho, o
liquidificador está equipado com um
bloqueio de segurança que
interrompe o funcionamento quando
a jarra é removida. Dispõe também
de um dispositivo de protecção do
motor que intervém no caso de
sobrecarga.

Advertências
• Certifique-se de que a quantidade de
ingredientes líquidos não exceda os
400 ml.
• Não exceda a capacidade máxima de
600 ml.
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Utilização
2. Coloque o grupo de lâminas (1) sobre o
bocal da garrafa.

3. Aparafuse o suporte do grupo de
lâminas (2) à garrafa.

Lâminas afiadas
Perigo de corte
• Evite tocar nas lâminas com as mãos.
• Preste a máxima atenção durante a
montagem e a remoção do grupo de
lâminas.
Os acessórios que possam entrar
em contacto com os alimentos são
construídos com materiais que
respeitam as disposições das
normas em vigor.
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Utilização
5. Selecione uma das quatro velocidades
disponíveis (de 1 a 4) ou um dos
programas predefinidos (Pulse ou
Smoothie) e acione o liquidificador para
preparar a bebida.

PT

4. Vire a garrafa e encaixe-a à base do
liquidificador.

Riscos de danos ao acessório
• O programa Triturador de gelo não
pode ser utilizado com o acessório
“Bottle to go”.
• Se quiser adicionar gelo, triture-o
utilizando o jarro do liquidificador para
depois inseri-lo na garrafa.
Para mais informações sobre qual a
velocidade a definir, veja o parágrafo “3.5
Sugestões para a programação da
velocidade” no manual do liquidificador
BLF01.
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Utilização
6. Retire a garrafa do corpo do
liquidificador empurrando-a para cima.

7. Retire o suporte do grupo de lâminas e o
grupo de lâminas (2).
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8. Aparafuse a tampa (3) à garrafa e insira
a tampa (4).

Limpeza e manutenção

4.1 Advertências
Utilização não correta
Perigo de eletrocussão
• Extraia a ficha da tomada de corrente
antes de efetuar a limpeza do
liquidificador.
• Não mergulhe a base do motor em
água ou outros líquidos.
Utilização não correta
Riscos de danos nas superfícies
• Não utilize jatos de vapor para limpar
o aparelho e o acessório.
• Não utilize nas partes tratadas
superficialmente com acabamentos
metálicos (por exemplo, anodizações,
niquelagens, cromagens), produtos
para a limpeza que contêm cloro,
amoníaco ou lixívia.
• Não utilize detergentes abrasivos ou
corrosivos (por exemplo, produtos em
pó, removedores de manchas e palhas
de aço/esfregões de arame).
• Não utilize materiais ásperos, abrasivos
ou raspadores metálicos afiados.

4.2 Limpeza da base do motor
Para uma boa conservação das superfícies
exteriores, é necessário limpá-las
regularmente no fim de cada utilização,
após tê-las deixado arrefecer. Limpe com
um pano macio e húmido e detergente
neutro.

4.3 Limpeza do acessório e do grupo
de lâminas
O acessório “Bottle to go” e o grupo de
lâminas respetivo podem ser lavados à
mão, em água quente e detergente neutro.
O acessório “Bottle to go” também pode
ser lavado na máquina de lavar louça,
tendo o cuidado de remover o grupo de
lâminas.
Lâminas afiadas
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4 Limpeza e manutenção

Perigo de corte
• Evite tocar nas lâminas com as mãos.
• Preste a máxima atenção ao retirar e
manusear o grupo de lâminas.
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Limpeza e manutenção
4.4 Utilização da opção de limpeza
automática
O acessório “Bottle to go” e o grupo de
lâminas podem ser limpos utilizando a
opção de limpeza automática:
1. Encha a garrafa com água quente e
detergente neutro.
2. Rode o botão de comando para a
posição 1.
3. Pressione o botão START.
4. Pressione o botão PULSE durante 2
segundos de cada vez. Repita a
operação uma dezena de vezes.
5. Retire a garrafa, esvazie-a e lave-a.
6. Seque-a cuidadosamente.
No caso de avarias, consulte a
tabela no parágrafo “4.6 O que
fazer se...” no manual do
liquidificador BLF01.
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