
 
 
 
 

VARINHA MÁGICA 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

 
 

MODELO: 7069 
 

Antes de colocar o aparelho em funcionamento,  
leia atentamente estas instruções de uso. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

- Motor 700 W 

- 5 velocidades 

- Interruptor de impulsos e botão Turbo 

- Pega com revestimento plástico em cor 

- Varinha de aço inoxidável 

- Lâmina fixa (uma unidade) 

- Botão de Ligar/Turbo 

- Varinha batedora levanta claras 

- Corpo fino (Ø 56 mm) 

- Recipiente para picar (lavável na máquina) 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta nova varinha faz puré e bate os alimentos de maneira rápida e fácil.  

Poderá utilizá-la para preparar molhos, sopas, adornos e maioneses para saladas, 

alimentos dietéticos ou para bebés, bebidas (como batidos, ponches de ovo, cocktails, 

etc.), massa para gofres, crepes e pudins de Yorkshire e, além disso poderá picar frutos 

secos ou moer grãos de café. Esta varinha foi desenhada para utilização com o copo 

misturador, e também apta para usar-se em recipientes, malgas ou qualquer outro 

recipiente. 

 

Nota: Não esqueça que deve haver espaço suficiente para que o alimento que deseja 

bater possa mover-se sem chegar a sair do recipiente. 

 

Atenção:  
 
Se utilizar a varinha num recipiente, assegure-se de que esta não se encontra sobre uma 

superfície quente. Desligue sempre a varinha da corrente eléctrica se não vai usá-la de 

momento e quando a for desmontar, montar ou limpar. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 

 

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. 

 As lâminas estão muito afiladas. 

 Desligue sempre a varinha da corrente eléctrica se não estiver a usá-la ou 

quando vá desmontar, montar ou limpar. 

 Mantenha sempre o aparelho fora do alcance das crianças. 

 Não submerja o corpo do motor (A) nem desatarraxe a varinha (G) na água, 

nem os mantenha sob água corrente.  

 Todos os nossos aparelhos eléctricos cumprem as normas de segurança 

pertinentes. A reparação ou reposição do cabo de alimentação só devem ser 

realizadas por pessoal do serviço autorizado. Se se realizar uma reparação 

indevida ou defeituosa do aparato o utilizador pode correr um alto risco de 

lesiones.  

 Antes de ligar à tomada, verifique se a tensão da rede doméstica coincide com o  

que se indica na parte inferior do aparato. 

 O aparelho está fabricado para processar quantidades domésticas normais. 

 Tenha cuidado quando manipule as lâminas, especialmente quando as retira do 

recipiente e ao rapar e limpar. 

 Não permita que as crianças utilizem a varinha sem a sua supervisão.  

 

Nem o copo (F) nem o recipiente para picar são adequados para o microondas. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 
 

 
Descrição: 

(A) Corpo do motor 

 

(G) Encaixe  do levanta claras 

(B) Interruptor de Ligar/Desligar para 

as velocidades 

 

(H) Levanta claras 

(C) Interruptor de Ligar/Desligar para 

velocidade Turbo 

 

(I) Picadora 

(D) Eixo da varinha 

 

(J) Base  

(E) Suporte de parede 

 

(K) Regulador de velocidade 

(F) Copo  
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MODO DE UTILIZAÇÃO 
 

 

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO 

 

Lave todas as partes que entraram em contacto com os alimentos (veja no item Limpeza 

e Manutenção)  

 

COMO USAR A VARINHA 

 

1. Verta os alimentos no copo misturador ou em qualquer outro recipiente adequado 

para tal. Para conseguir um resultado mais uniforme, os alimentos devem ser 

processados em pequenas quantidades.  

 

2. Introduza a varinha no recipiente. Ligue o aparelho à tomada de parede. 

 

3. Agarre o aparelho com a mão e pressione o botão regulador. Introduza a varinha nos 

alimentos e mova-a debaixo para cima e de um lado para o outro. 

 

Nota: Não se recomenda utilizar o aparato de maneira continuada durante mais de um 

minuto. 

 

Quando deseje fazer puré, deve juntar líquido em quantidade suficiente (sumo, leite ou 

nata, caldo, etc.) para conseguir uma mistura cremosa. Para corrigir a consistência da 

mistura, junte mais líquidos ou sólidos suaves. 

 

Atenção: Desligue sempre a varinha depois do seu uso. Mantenha a varinha fora 

do alcance das crianças.  

 

ACESSÓRIO PROCESSADOR DE ALIMENTOS 

 

Para utilizar o acessório processador de alimentos, separe o acessório batedor do 

conjunto motor segurando-o com firmeza e girando-o no sentido dos ponteiros do 

relógio. Para acoplar o conjunto motor à parte superior do processador de alimentos, 

alinhe as setas e gire no sentido dos ponteiros do relógio.  

Veja os desenhos.  

 

Para separar o conjunto motor do processador de alimentos, gire no sentido contrário ao 

dos ponteiros do relógio e puxe para cima o conjunto motor. 

 

Para voltar a acoplar o acessório batedor ao conjunto motor, alinhe as setas e enrosque-o 

girando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 

 

Para obter melhores resultados com este acessório, corte os alimentos em troços grandes 

antes de os processar e encha só até à linha que aparece. Mantenha o aparelho em 

funcionamento até conseguir os resultados desejados. Não se recomenda utilizar o 

aparelho de forma continuada durante mais de 30 segundos, excepto quando deseje 

picar carne. O acessório para alimentos não é próprio para comida quente. 
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MODO DE UTILIZAÇÃO 
 

 

Quando deseje picar carne, utilize a seguinte tabela como guia: 

 

Aspecto do picado Quantidade máxima (g) Tempo máximo de 

funcionamento 

FINO 400 g 30 segundos 

MÉDIO 600 g 15 segundos 

GROSSO 650 g 10 segundos 

 

AJUSTE DA VELOCIDADE 

 

Quando se activa o interruptor (C), a velocidade de processamento corresponde à que se 

mostra no regulador de velocidade (K). Quanto maior for a velocidade, mais rápido se 

picarão os alimentos. Não obstante, para conseguir a velocidade máxima de 

processamento deverá pressionar o interruptor Turbo (B). Também pode utilizar o 

interruptor Turbo para dar impulsos de maior velocidade sem ter que manipular o 

regulador de velocidade. 

 

Dependendo da aplicação, pode utilizar as seguintes combinações de velocidades: 

 

Varinha manual 1……Turbo 

Picadora 1……Turbo 

Varinha 2……4 

 

COMO UTILIZAR O LEVANTA CLARAS 

 

Utilize o levanta claras somente para fazer nata, bater claras de ovo e misturar massa de 

biscoitos e sobremesas prontas a misturar. 

 

1. Insira o levanta claras (H) no encaixe (G) e o corpo do motor A no encaixe até 

que se juntem. 

 

2. Coloque o levanta claras no recipiente e, nesse momento, prima o interruptor (B) 

para colocar o aparelho em funcionamento.  

 

3. Para o separar, desenrosque o encaixe e tire a varinha. 
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MODO DE UTILIZAÇÃO 
 

Para obter melhores resultados: 

 Utilize um recipiente amplo. 

 Bata só até 400 ml de nata fria (mín. 30% matéria gorda, 4-8ºC). 

 Bata só até 4 claras de ovo. 

 Mova a varinha no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

COMO GUARDAR A VARINHA 

O suporte pode-se colocar na parede com ajuda dos parafusos e dos apliques que se 

fornecem. Deixe à vista um pouco menos de um centímetro e meio do parafuso; coloque 

o suporte sobre os parafusos. Este deve ficar bem fixo à parede; se for necessário, aperte 

os parafusos. 

 
LIMPEZA 

Para limpar o corpo do motor (A) e o encaixe da varinha (H) utilize unicamente um 

pano húmido. O picador pode limpar-se debaixo da torneira. Não submerja em água a 

unidade de motor. Todas as demais peças se podem lavar na máquina da louça. Não 

obstante, depois de processar alimentos muito sujos, deve enxaguar as lâminas 

rapidamente. Além disso, não utilize uma dose excessiva de detergente ou anti-calcário 

na máquina da louça. Quando processe alimentos com cor (como cenouras), as partes 

plásticas do aparelho podem ganhar cor. Passe em óleo vegetal antes de as colocar na 

máquina da louça. 

 

EXEMPLO DE RECEITA 

Maionese (utilize a varinha manual) 

200-250 ml de azeite 

1 ovo (gema e clara) 

1c/t de sumo de limão e vinagre, sal e pimenta a gosto 

 

Coloque os ingredientes no copo segundo a ordem anteriormente mencionada. Introduza 

a varinha manual até à base do copo. Pressione o botão Turbo (C) e mantenha a varinha 

manual nesta posição até que o azeite se misture. Então, sem desligar o aparelho, mova-

o de cima para baixo até que a maionese esteja bem homogeneizada. 

 

Reservado o direito a introduzir modificações sem aviso prévio. 

Este produto cumpre os requisitos de Compatibilidade Electromagnética (EMC) 

estabelecidos pela Directiva do Conselho Nº. 89/336/CEE e o Regulamento de Baixa 

Voltagem (73/23 CEE). 

 

 

ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE 

Contribua para preservar o meio ambiente. 

Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a 

um centro de recolha de resíduos permanente para o seu tratamento 

especial. 

 

 

 


