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3Instruções importantes de segurança

Obrigado por adquirir o Multiprocessador de alimentos Full for You Cadence, Modelo MPR860, um 
produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de 
instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções 
do produto e utilizá-lo de forma segura. 
Guarde este manual para consultas futuras.

           1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA  

Atenção!
•  Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, 
sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para 
prevenir acidentes e/ou ferimentos.

• Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é 
a mesma da tomada a ser utilizada.
• Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance 
de crianças.
• Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não 
capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
• Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o 
aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo 
ao forno, para evitar acidentes.
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não emerja a base do multiprocessador, 
o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou 
o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as  mãos molhadas. 
• Nunca deixe o cabo de alimentação  em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
• Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga 
pode danificar o produto e causar acidentes.
• Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados 
devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
• Nunca use o aparelho ou suas partes se estiverem danificadas. Encaminhe-o ao fabricante ou 
agente autorizado.
• Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita 
somente por meio do serviço autorizado Cadence.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, 
pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
• A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados 
para efeito de garantia.
• Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, 
sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam 
sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o aparelho.



4 Instruções importantes de segurança 

• O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à 
alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
• Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo 
montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
• Não levante ou transporte o seu multiprocessador pela alça quando estiver encaixado na base, 
pois ela pode se quebrar e danificar o aparelho.
• Antes de ligar o produto certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
• O produto só funcionará com os acessórios bem encaixados e travados. Maiores informações no 
capítulo 4 - “Utilizando seu multiprocessador”.
• Tome muito cuidado ao manusear as lâminas e discos, pois eles são muito afiados e podem 
causar ferimentos.
• Sempre remova a lâmina ou disco antes de despejar o conteúdo da jarra ou copo. 
• Mantenha mãos e utensílios fora do copo ou da jarra do processador quando este estiver 
conectado a uma fonte de energia. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
• Não coloque nenhum objeto dentro do produto quando ele estiver em funcionamento e nunca 
ligue-o com o recipiente vazio.
• Se as lâminas ou discos ficarem presos, desligue o produto antes de retirar os ingredientes que 
estiverem obstruindo-os.
• Não exceda o nível máximo indicado no manual.
• Nunca use os dedos ou qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento para dentro do tubo de 
alimentação ou contra as lâminas. Sempre utilize o pilão que acompanha o produto.
• Antes de remover a jarra ou o liquidificador (dependendo do seu modelo de processador) da 
base sempre desligue o plugue da tomada e espere até que as lâminas estejam completamente 
paradas.
• Não adicione ao copo, ou jarra, ingredientes com temperatura acima de 80˚C. Deixe-os esfriarem 
até a temperatura ambiente antes de colocá-los.
• Sempre desligue pelo botão de velocidade, na posição Desliga.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico. 
• Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então 
puxe para desconectar.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.
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2 - COMPONENTES DO PRODUTO

Componentes do produto

Espremedor de Frutas

Base Principal
Botão de velocidade
Trava de segurança
Eixo adaptador
Jarra do multiprocessador 
Tampa transparente
Tubo de alimentação
Pilões
Lâmina de corte

1
2
3
4
5
6
7
8
9.1

Lâmina para bater massas leves
Disco para cortar / ralar
Cone
Peneira
Tampa medidora
Tampa
Jarra
Borracha de vedação
Conjunto da lâmina

9.2
10
11
12
13
14
15
16
17
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3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Sistema de segurança
• Faz com que o motor ligue apenas se os acessórios estiverem encaixados corretamente, 
evitando acidentes.

Motor com sistema de engrenagens
• Este multiprocessador possui um motor de alta potência e um conjunto de engrenagens que 
reúne força e velocidade, dependendo do acessório utilizado.

Botão de velocidades

Figura 1

Pulsar
• Utilize esta função toda a vez que precisar de rápidos acionamentos do motor como por 
exemplo, triturar alimentos duros de modo intermitente. Para utilizar, gire o botão para a esquerda 
e mantenha pelo tempo necessário, ao soltar o botão o motor irá parar.

Velocidade Média
• Para misturar massas, ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc. 
• Fazer papinhas, liquidificar gelatinas, mousses, polpa de frutas, sorvetes,etc.
• Para picar ou cortar vegetais ou alimentos macios.

Velocidade Alta
• Para moer, cortar, picar e triturar gelo, carnes ou grãos. Fazer vitaminas com gelo, bater sorvete, 
creme com leite, chantilys, etc.

Disco de lado - Corte
• Ideal para fatiar / cortar alimentos macios

Disco de lado - Ralar
• Com ele você pode ralar os alimentos.
• Ideal para o preparo de saladas ou refogados.
• Você também pode ralar chocolate, queijos rígidos ou macios.

Pilões
• Servem para empurrar os alimentos contra as lâminas, aproveitando melhor todos os ingredientes 
preparados.
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Liquidificador
• Com ele você prepara sucos e vitaminas, sopas cremosas entre outros, como um liquidificador 
normal de alta potência.

Conjunto Espremedor
• Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto de 
cone e peneira.

Lâmina de Bater
• Ideal para bater, misturar e aerar cremes e massas.
• Prepara bolos, cremes, massas leves, mousses, chantily, geléias, panquecas, etc.

Tabela de Funções
 

Componente Função Velocidade Capac. 
Máx.

Lâmina de Bater Bater, aerar e misturar massas leves. alta 300g

Lâmina de Corte Processar, picar e triturar alta 300g

Discos Fatiar, picar e ralar.  média e alta 300g

 Liquidificador Liquidificar, fazer vitaminas, pastas e 
triturar gelo. média e alta 1500ml

Conjunto Espremedor Extrair o suco de frutas cítricas. média 1000ml

Funções do Produto | Utilização

4 - UTILIZAÇÃO

4.1  Utilizando pela primeira vez.
• Verifique se a tensão (“voltagem”) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que ele vai ser 
utilizado.
• Antes de conectar na tomada, remova todos os materiais de embalagens. Tome cuidado, pois 
as lâminas são muito afiadas.
• Lave componentes com água e detergente para louças e passe um pano úmido na base principal
• Monte o acessório desejado, coloque os ingredientes e ligue o produto.

4.2  Utilizando Discos de Corte ou para Ralar
• Utilize para alimentos como queijos, cenouras, batatas, pepino, cebolas e outros.
• Antes de iniciar o processo, corte os alimentos em pedaços que caibam no tubo de alimentação.
• Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
• Encaixe o eixo sobre a base [ Figura 7 ].
• Encaixe a jarra e gire até ouvir um “click” [ figura 8 ] do sistema de segurança (se não estiver 
bem encaixado não irá ligar).
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• Ajuste o acessório de sua escolha sobre o eixo [ Figura 9 ].
• Encaixe a tampa até ouvir um “click” [ Figura 10 ] do sistema de segurança (se não estiver bem 
encaixado não irá ligar).
• Você pode alterar a velocidade a qualquer momento, conforme sua necessidade.
• Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga.
• Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

fi gura 7

fi gura 8

fi gura 9

Utilização
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fi gura 10

4.3  Utilizando no modo Liquidifi cador
• Ajuste a borracha do copo no conjunto da lâmina [ Figura 11 ]. Assegure-se que fi que posicionada 
corretamente, pois podem ocorrer vazamentos se a borracha estiver posicionada incorretamente 
ou danifi cada.
• Encaixe o copo no conjunto da lâmina e gire no sentido horário, até que fi que bem travado [ 
Figura 12 ].
• Adicione os ingredientes na jarra, lembrando que a temperatura destes ingredientes (líquidos ou 
sólidos) não pode ser superior a 80°C.
• Em seguida, encaixe a tampa na jarra [ Figura 13 ].
• Encaixe o copo do liquidifi cador sobre a base até fazer o “click” do sistema de segurança [ 
Figura 14 ] .
• Selecione uma velocidade (ou função pulsar).
• Você pode alterar a velocidade a qualquer momento, conforme sua necessidade.
• Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga.
• Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

fi gura 11 fi gura 12
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fi gura 13 fi gura 14

4.4 Utilizando no modo Espremedor
Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto de 
cone e peneira.
• Corte as frutas ao meio.
• Certifi que-se que o produto está desconectado da tomada.
• Encaixe o eixo sobre a base [ Figura 15 ].
• Encaixe a jarra e gire até ouvir um “click” [ Figura 16 ] do sistema de segurança (se não estiver 
bem encaixado não irá ligar).
• Encaixe a peneira sobre a jarra e gire até ouvir um “click” [ Figura 17 ] do sistema de segurança 
(se não estiver bem encaixado não irá ligar)
• Encaixe o cone espremedor [ Figura 18 ]
• Conecte o produto na tomada.
• Selecione a velocidade desejada.
• Utilize de preferência a velocidade baixa. 
• Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga.
• Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

fi gura 15 fi gura 16

fi gura 18fi gura 17
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Atenção!
• Este produto foi desenvolvido para o preparo rápido de alimentos, portanto não deve 
operar por mais de 30 segundos sem interrupção. Após 30 segundos de uso, deixe o 
produto resfriar por 2 minutos antes de utilizá-lo novamente.
• Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. 
Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando um ingrediente 
rígido, como uma cenoura.
• Retire o plugue da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire cuidadosamente. 
Ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar de que as lâminas voltaram 
a girar normalmente.
• O seu processador Full for You Cadence possui um sistema de proteção térmico 
rearmável. A proteção térmica irá desligar seu produto automaticamente caso o 
mesmo seja utilizado por um período muito longo, ou mesmo sob condições adversas, 
garantindo a sua segurança e a integridade do motor.

Importante
• Nunca utilize esta lâmina para moer gelo, grãos de café ou outros grãos duros, pois podem 
danificá-la. Também não deve ser utilizada para converter açúcar granulado em açúcar 
refinado.
• Quando forem adicionados temperos, evite deixá-los na jarra, pois podem causar marcas 
permanentes.
• Não corte o alimento em pedaços muito pequenos. Preencha a largura do tubo de 
alimentação ao máximo. Isso previne que o alimento escorregue para os lados ao processar.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

• Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
• Limpe a base com um pano macio e úmido.
• Limpe os componentes com água e sabão ou detergente, utilize sempre a parte mais macia da 
esponja. Manuseie os discos com cuidado, pois são extremamente afiados.
• No copo do liquidificador, remova e lave as borrachas da jarra e lave o conjunto (lâminas e 
borrachas) utilizando água e detergente para louças. Cuidado para não se cortar com as lâminas.
• Nunca lave os acessórios em máquina de lavar louças, pois existem partes plásticas que podem 
ser danificadas pela alta temperatura da água.
• Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do 
alcance das crianças e animais.

Observações:

• Não utilize produtos químicos ou materiais abrasivos (como palha de aço ou o lado verde 
da esponja) para limpar os acessórios
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• Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função 
Autolimpar para o liquidificador. Faça da seguinte maneira:
• Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador ou 
processador.
• Gire o botão para a função Pulsar por alguns segundos.
• Em seguida, enxague o copo em água corrente.
• Repita a operação, se necessário.
• Os acessórios são mais fáceis de limpar logo após o uso.
• Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isso é perfeitamente normal e não vai danificá-
lo ou afetar o sabor do seu alimento.
• Esfregue com um pano com um pouco de óleo vegetal para remover a coloração.
• Não utilize o copo ou a jarra se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar 
quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas que podem ocorrer com seu Multiprocessador são fáceis de resolver, veja a 
tabela abaixo.

Possível Problema Possível Causa Solução

Não liga

Tomada ou instalação 
elétrica danificados

Providencie o reparo / ligue 
em outra tomada

Jarra mal encaixada na 
base

Desencaixe e encaixe a 
jarra novamente

Vazamento de água na 
jarra do liquidificador

borracha de vedação mal 
encaixada

Verificar a borracha de 
vedação

faltando aperto do suporte 
da lâmina

apertar mais o suporte das 
laminas

Limpeza e conservação | Solucionando problemas
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7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu Multiprocessador 
de alimentos Full for You Cadence, Modelo MPR860, contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.
No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando 
assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos 
S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste 
produto.
As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de 
garantia, acima mencionado, estendido.
As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se: 

• O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou 
se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
• O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela 
JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
• O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
• O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo 
com o uso recomendado no Manual do Usuário.
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:
• Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
• Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em 
boas condições de limpeza.
• Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
• Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá 
levar o produto até à assistência técnica autorizada.
• Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante 
da garantia.
• Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua 
posterior retirada.
Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
• Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica 
(raio), inundação, desabamento e fogo.
• Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
• Sinistro (roubo e ou furto).
• Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
• Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a fluatações excessivas.
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• Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
• Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
• Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou 
rasuras.
• Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas 
no manual de instruções.
• Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):
• Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta 
informações constam das instruções que acompanham o produto.
• Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e 
qualquer acessório externo.
• Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em 
seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui 
especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal 
de compra do produto sempre à mão.





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: 4020 2905  - para capitais e regiões metropolitanas
         0800 644 6442  - para demais localidades

[ REV. 05 ]
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Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) 
ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial, 
ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também 
pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta 
acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu 
comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

www.cadence.com.br


