
 



                                              MIXER BAPI 900 INOX
Estimado Cliente,
Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.
Além do exclusivo design, inovações e tecnologia, saiba que todos os produtos Mallory são 
submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande 
satisfação durante o uso.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais 
utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores 
públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.
• Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
• Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se 
a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÕES DAS PARTES
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1. Regulador de Velocidade             
2. Botão                                       
3. Botão função Turbo 
4. Corpo do Motor                             
5. Braço do Mixer                       

6. Copo graduado 
7. Acessório conector                       
8. Batedor de massas leves      
9. Jarra          



 



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 
racione-o no sentido anti-horário até que trave. FIG 1 (1.1)
- Coloque no copo graduado ou em outro recipiente os alimentos a preparar. FIG 1 (1.2)
- Para retirar o braço do mixer, rotacione o acessório no sentido horário até que solte. FIG 1 (1.3)
- Função turbo: O aparelho possui uma função Turbo. Ao ativar o botão da função Turbo, 
tem à sua disposição toda a potência do motor, conseguindo um acabamento mais fino na 
textura final do produto.
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 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 aparelho,desconecte o plugue da tomada e retire o alimento da lâmina.
- Deixe que os ingredientes quentes, esfriem antes de processá-los.

PRESUNTO PICADO - UTILIZANDO A FUNÇÃO TRITURADOR

Ingredientes:
85g de presunto.

Procedimento:
1 • Despeje o presunto dentro do copo processador.
2 • Misture por 3 segundos na velocidade máxima. Se 
durante o processamento, algum alimento travar o fun-
cionamento das lâminas, desligue o aparelho da tomada, 
desencaixe o copo processador do acessório conector. Em 
seguida, retire o alimento da lâmina.

SUCO DE CENOURA - UTILIZANDO A FUNÇÃO MIXER

Ingredientes:
420 ml de  suco de laranja.
240 g de cenoura.

Procedimento:
1 • Despeje 240 gramas de cenoura cortadas em cubos de 
aproximadamente(15x15mm) dentro do copo graduado e 
adicione água.
2 • Misture por 50 segundos na velocidade máxima. Se 
durante o processamento, algum alimento travar o funcio-
namento dos batedores, desligue o aparelho da tomada. Em 
seguida, retire o alimento dos batedores.

CARNE MOÍDA - UTILIZANDO A FUNÇÃO TRITURADOR

Ingredientes:
150g de carne cortada em 
 cubos de 1x1cm.

Procedimento:
1 • Despeje 150 gramas de carne cortada em cubos de apro-
ximadamente (1x1cm) dentro do copo processador.
2 • Misture por 30 segundos na velocidade máxima. Se 
durante o processamento, algum alimento travar o fun-
cionamento das lâminas, desligue o aparelho da tomada, 
desencaixe o copo processador do acessório conector. Em 
seguida, retire o alimento da lâmina.



CHANTILLY - UTILIZANDO A FUNÇÃO BATEDORES DE CLARAS 

Ingredientes:
Creme de leite fresco.

Procedimento:
1 • Despeje o creme de leite dentro do copo graduado.
2 • Misture por 30 segundos na  Velocidade máxima. 
Se durante o processamento, algum alimento travar o 
funcionamento dos batedores, desligue o aparelho da 
tomada. Em seguida, retire o alimento dos batedores.

ATENÇÃO:
• Cuidado ao manusear o aparelho. Suas lâminas são muito afiadas e podem acarretar acidentes.
• Cuidado no manuseio de ingredientes quentes. Deixe que amorneçam antes de processá-los.
• Não processar gelo no copo processador. Utilize sempre o copo graduado com a lâmina pica-gelo.
Nota: Usar copo 700 ml.

FUNÇÃO PICADOR. 
- Introduzir os alimentos a processar no copo picador com as lâminas montadas e colocar 

a tampa até que encaixe (Fig. 2.1 / 2.2 / 2.3).
- 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 e pressione o botão para 
processamento. (Fig.2.4/ 2.2)

- Ao finalizar desconecte o corpo para abrir a tampa. (Fig. 2.5 )
DICAS DE USO
- Função prevista para picar carne (crua ou cozida), queijo, pão, legumes, frutos secos, 

vegetais, café, etc.
- Corte os alimentos em pedaços antes de colocá-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 processá-los.
ATENÇÃO: Não picar gelo no copo picador.

BATEDOR DE MASSAS LEVES (FIG 4)
- 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. (Fig. 4.1)
- Encaixe o batedor de clara no conector, pressionando até escutar um clique.
- Coloque no copo graduado ou em outro recipiente os alimentos a preparar. Fig. 4.2)
- Gire para soltar o conector e puxe pela pérgula do batedor de claras para liberá-lo do 

conector. Fig. 4.1)
DICAS DE USO
- Função prevista para preparar claras em neve, omeletes, bater cremes, natas, bolos e etc. 



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 água 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 reutilizá-lo.

RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS
AVISO: Cuidado com as lâminas, pois podem causar acidentes.
- 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.
- Desconecte sempre o liquidificador da alimentação se ele for deixado sem vigilância e 

antes de montar, desmontar ou limpar.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar acessórios ou se 

aproximar de partes que se movem em uso.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capaci-

dades 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.

- Tenha cuidado se líquidos quentes forem derramados no processador de alimentos ou 
liquidificador, pois ele pode ser ejetado para fora do aparelho devido a uma evaporação 
repentina.

- 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.

- 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
Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve 
o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma 
coisa 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, propiciando 
maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

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

TERMO DE GARANTIA
A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas 
seguintes condições:
1 • O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de 

venda ao consumidor correspondente ao produto.
2 • O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão 

da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3 • A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos 
desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:
1 • Qualquer defeito que for constatado neste produto, deve ser imediatamente encaminhado 

aos Postos Autorizados Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço 
pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo 
Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.

2 • Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como 
de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

3 • As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas 
contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a 



partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de 

responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos 
autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
1 • Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do 

produto.
2 • O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado 

para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc), com 
exceção da linha de Cuidados Pessoais que identificará na embalagem o produto como 
Linha Profissional. 

3 • O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4 • O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações 

ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
5 • O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
6 • Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), 

em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as 
recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:
1 • Despesas com instalação do produto.
2 • O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia 

elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
1 • A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer 

exceções, ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado 
de garantia.
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Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)


