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Contacto
Pode encontrar o contacto do seu serviço de apoio ao cliente
local do seguinte modo:
selecione “Contacto” no menu “Definições” 17 .
selecione o seu país na lista apresentada 18 .
De seguida serão exibidos os dados de contacto completos 19 .
17
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ASPETOS A NÃO
ESQUECER
Modo de desligar automático
A Bimby® desliga automaticamente após 15 minutos.
Nos últimos 30 segundos, é exibida uma mensagem que
lhe permitirá cancelar esta função automática.

Proteção eletrónica do motor

Primeira utilização e cargas
elevadas
Quando a Bimby® é utilizada pela primeira vez, pode
libertar algum odor.
Se o motor for sujeito a uma carga elevada durante a
preparação dos alimentos, o motor pode sobreaquecer
e libertar algum odor. Além disso, a Bimby® pode desligar-se
automaticamente. Esta situação é totalmente normal
e,depois de decorrer o tempo de arrefecimento indicado
anteriormente, a Bimby® ficará de novo pronta a funcionar.

Se o motor se desligar:
• Retire o copo da Bimby®.
• Reduza a quantidade contida no copo e/ou adicione
algum líquido, numa quantidade adequada para
a receita em preparação.
• Aguarde aproximadamente 5 minutos (tempo de
arrefecimento).
• Insira novamente o copo.
• Verifique se as entradas de ar na parte posterior da
máquina estão desobstruídas
• Reinicie a Bimby®.
Se a mensagem de erro não desaparecer após o tempo de
arrefecimento, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
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LIMPEZA

À semelhança do que acontece com todos as máquinas ou utensílios de mesa
e cozinha, deverá lavar a Bimby® – em especial a lâmina, o
 copo, a tampa
e o seu anel vedante – cuidadosamente antes de a utilizar pela primeira vez
e sempre que a utilizar.

Como lavar o copo e a tampa
Retire o copo da Bimby® e a lâmina (ver páginas 14–16).

ATENÇÃO
Perigo de corte na lâmina
Não toque nas pás da lâmina. São muito afiadas. Para retirar ou colocar
a lâmina no copo, segure-a sempre pela parte superior.
Lave o interior e o exterior do copo, sem a lâmina 1 , em água quente com
detergente ou na máquina de lavar loiça. A lâmina, a espátula, a borboleta,
o cesto, o copo medida, a tampa do copo e a Varoma podem ser lavados do
mesmo modo.
Se houver comida agarrada ao copo, use um esfregão não abrasivo, adequado
para aço inoxidável.
Certifique-se que os pinos de contacto na parte inferior do copo estão sempre
limpos e secos. Se for necessário, limpe-os. Recomendamos que desmonte
o copo para lavar, sobretudo se o lavar na máquina de lavar loiça.

IMPORTANTE:
Nunca utilize objetos pontiagudos ou afiados na limpeza, pois poderá
danificar as peças de funcionamento ou afetar a segurança da Bimby®.
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1

Como lavar a lâmina

2

Para lavar a lâmina segure-a sempre sob água corrente com a
 lâmina virada
para cima, conforme indicado na figura 2 . Para facilitar a
 limpeza use uma
escova ou coloque na máquina de lavar loiça.

IMPORTANTE:
Não mergulhe a lâmina dentro de água durante muito tempo, pois poderá
danificar o sistema de juntas do suporte da lâmina. Deixar a lâmina com
resíduos de alimentos ou usar um detergente para a máquina da loiça
muito agressivo pode provocar o aparecimento de vestigios de ferrugem.
No entanto, pode ser facilmente removida com uma escova ou uma
solução à base de vinagre.

3

Encaixe cuidadosamente a lâmina no copo (incluindo o anel vedante).

Como lavar a Varoma
Para lavar a Varoma, lave todas as peças cuidadosamente com água quente e
com detergente ou na máquina da loiça. Na limpeza use um pano e um detergente suave 3 . Evite utilizar objetos afiados ou esfregões metálicos, uma vez
que podem causar riscos.

IMPORTANTE:
Todos os componentes podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
Coloque as peças de plástico, em especial a tampa do copo, na prateleira
superior da máquina, para não ficarem deformadas devido à
 exposição a
elevadas temperaturas e à pressão de objetos colocados por cima.
Alguns alimentos, como caril, sumo de cenoura e alimentos com alto teor
de ácido cítrico, podem provocar manchas. Retire o mais rapidamente
possível estas substâncias da tampa, da espátula, do cesto e de todas as
peças da Varoma. Qualquer mancha residual desaparecerá com o tempo
e não afetará a sua saúde ou o correto funcionamento d
 as peças.
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LIMPEZA

Como limpar o corpo da Bimby®
Antes da limpeza, desligue a máquina da tomada de corrente.

AVISO
Perigo de choque elétrico
• Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de proceder
à sua limpeza e também se a máquina ficar sem uso durante muito
tempo.
• Não mergulhe a Bimby® dentro de água. Limpe apenas com um pano
húmido. Não permita que entre água ou sujidade para o seu interior.
Limpe a base da Bimby® com um pano humedecido e um detergente suave 1 .
Utilize o mínimo de água possível para evitar a entrada de humidade no
interior da máquina.

Informações adicionais sobre limpeza
Algumas peças de plástico podem ficar ligeiramente desbotadas, mas isso
não afetará a sua saúde nem o correto funcionamento das peças.
Se o copo com a lâmina, a tampa e o copo medida estiverem ligeiramente sujos,
é suficiente executar uma curta operação de lavagem para os limpar. Para
isso, coloque cerca de 1 litro de água e algumas gotas de detergente no copo,
selecione a velocidade 5 ou 6 e vá alternando com a função inversa . A seguir
a esta operação, lave cuidadosamente com água e, se necessário, use também
um pano suave.
Quando a Bimby® não estiver a funcionar, retire o copo medida da tampa
para facilitar a circulação de ar no interior do copo. Assim evitará a acumulação
de odores desagradáveis resultantes da confeção de alimentos mais ativos.

NOTA:
Perigos de danos por corrosão: para evitar a entrada de humidade na
Bimby® através dos pinos de contacto do copo, certifique-se que estes
estão completamente secos após a lavagem.
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1

SUBSTITUIR A REDE
DE PROTEÇÃO
Acessório em países selecionados
Substituir a rede de proteção na parte posterior da máquina
Desligue, em primeiro lugar, a Bimby® da fonte de alimentação elétrica.
Retire a grelha de ventilação, puxando pela saliência inferior para a retirar
dos encaixes 2 . Agora, poderá ver a parte posterior da Bimby® com as
aberturas de ventilação 3 . Pegue na rede de proteção 4 e insira-a. A rede
encaixa perfeitamente por cima das aberturas de ventilação 5 . Agora, pode
colocar novamente a grelha de ventilação. Com cuidado, pressione-a contra
as zonas de encaixe até ficar completamente bloqueada nessa posição. Nunca
utilize a Bimby® sem a grelha de ventilação 6 . Verifique se as redes de
proteção apresentam manchas. Verifique sempre se a área de ventilação
apresenta manchas de sujidade sempre que limpar a parte de fora da Bimby®.

2

3

5

6

4
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SUBSTITUIR A REDE DE PROTEÇÃO

Substituir a rede de proteção na parte de baixo
da máquina
Para colocar a rede de proteção na parte de baixo da Bimby®, desligue a máquina
da fonte de alimentação. Retire o copo e incline a Bimby® conforme indicado 1 .
Pegue na rede de proteção e aponte-a para a parte de baixo da máquina 2 .
Esta rede tem uma bossa oval que deve ficar virada para a parte de baixo da
máquina 3 . Coloque a rede de proteção por baixo das saliências superiores
e empurre para baixo até ouvir o bloqueio da rede na posição correta 4 .
Para retirar a rede de proteção, desligue, em primeiro lugar, a Bimby® da fonte
de alimentação. Retire o copo e incline a Bimby® conforme efetuado para
inserir a rede. Do lado esquerdo da rede de proteção, encontrará uma aba.
Puxe a aba para retirar a rede.

1

4
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NOTAS PARA AS SUAS
RECEITAS
Use as receitas dos livros de cozinha da Bimby® como
guia para adaptar as suas próprias receitas. A fácil interpretação passo a passo das nossas receitas permite-lhe
preparar facilmente as suas receitas com a Bimby®.

Exemplo: Triturar vegetais

Ordem dos ingredientes

Exemplo: Amassar massas lêvedas

Quando preparar alimentos seguindo as suas próprias
receitas, considere a ordem dos passos necessários,
p. ex., prepare os ingredientes secos em primeiro lugar.

Pesagem dos ingredientes

Regulações: 7 seg./velocidade 5:
1 Defina o temporizador para 7 minutos
2 Selecione a velocidade 5

Regulações: 2 mín./ :
1 Defina o temporizador para 2 minutos
2 Selecione a função Espiga
3 Rode o botão de programação para a direita

Antes de pesar o primeiro ingrediente, coloque a balança
a 0,000 pressionando o ícone de balança . Adicione os
ingredientes.
Atenção: Nunca exceda a capacidade máxima do copo
ou da Varoma.

Triturar e homogeneizar

Definição de tempo, temperatura
e velocidade

Tempos de aquecimento

Obterá melhores resultados tendo em conta a seguinte
ordem de regulações:

Exemplo: Aquecimento normal
Regulações: 5 mín./100 °C velocidade 1:
1 Defina o temporizador para 5 minutos
2 Defina a temperatura para 100 °C
3 Rode o botão de programação para 1

Quando triturar ingredientes ou homogeneizar, pré-selecione um certo período de tempo e observe o resultado.
Se o resultado obtido não for o desejado, prolongue o
tempo.

Os tempos de aquecimento variam de acordo com
o seguinte:
a Temperatura inicial dos ingredientes que deseja
aquecer
b Quantidade, peso e volume dos ingredientes
Atenção: Nunca exceda a capacidade máxima do
copo ou da Varoma!
c Condutibilidade de calor do alimento a cozinhar
d Temperatura selecionada
e Velocidade
f Utilização dos acessórios (com/sem o cesto/Varoma)

Exemplo: Cozinhar alimentos
delicados
Regulações: 5 mín./90 °C/ /vel. 1
1 Defina o temporizador para 5 minutos
2 Selecione 90 ºC no seletor de temperatura
3 Selecione a função inversa
4 Selecione a velocidade 1
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RESOLUÇÃO DE AVARIAS

Erro:

Ação:

Não é possível ligar a Bimby®.

Verifique se o cabo de alimentação está corretamente
ligado. Verifique se a Bimby® ainda está em
“Modo de espera”.

A Bimby® não aquece.

Verifique se foram predefinidos um tempo e uma
temperatura de aquecimento.

A Bimby® para durante o funcionamento.

Veja a secção intitulada “Proteção eletrónica do motor”,
na página 45.

Problema com a balança.

Certifique-se que: não toca na máquina ao pressionar
o botão de balança; não há nenhum objeto encostado
à máquina; não há tensão no cabo; os “pés” da máquina
estão limpos; a superfície de trabalho é limpa, sólida,
nivelada e não apresenta vibrações; o aparelho não desliza
em cima da bancada.

ATENÇÃO
Inspecione regularmente a Bimby® e respetivos acessórios, incluindo
o copo, para detetar possíveis danos. As peças danificadas podem
comprometer a segurança e/ou avariar o equipamento.
Se detetar algum dano, não utilize a Bimby® e contacte o nosso serviço
de apoio ao cliente ou um técnico autorizado pela Vorwerk.
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REGULAMENTAÇÃO LEGAL/
COPYRIGHT
Para clientes residentes em
Estados-Membros da UE:
 omo proprietário de um aparelho elétrico ou
C
eletrónico, a lei proíbe-o (segundo a Diretiva CEE
2002/96/CE de 27 de Janeiro de 2003 relativa
a equipamentos elétricos e eletrónicos velhos, bem
como segundo as legislações nacionais aplicáveis
nos Estados-membros da UE em que a referida
diretiva é transposta) deitar este produto ou os
seus componentes elétricos/eletrónicos no lixo
doméstico sem separação. Por favor, use os pontos
de recolha g
 ratuita indicados para o efeito.
Contacte as autoridades municipais para obter
mais informações sobre o procedimento adequado.
Número de registo: REEE n.º reg. DE 86265910.

Copyright ©
Textos, desenhos, fotografias e ilustrações por Vorwerk
International Strecker & Co., Switzerland. Todos os
direitos reservados. Esta publicação não pode – em parte
ou no todo – ser reproduzida, arquivada em s istema
informático, transmitida ou distribuída por qualquer
forma ou meio, eletrónico, mecânico, foto-copiado,
gravado ou outras, sem o consentimento prévio

de
Vorwerk International Strecker & Co.

Instruções a respeito do mercado
norte-americano
Por favor tenha em consideração que, até à data, a Bimby®
(em seguida referida como “máquina”) tem sido e continua
a ser fabricada, comercializada e distribuída exclusivamente pela empresa Vorwerk International Strecker & Co.
(em seguida referida como “Vorwerk”).
A máquina não foi desenvolvida nem idealizada para
o mercado norte-americano, não tendo sido por isso
aprovada nem lançada no mesmo. Consequentemente,
a máquina não é vendida nem promovida a qualquer
nível pela Vorwerk, ou por quaisquer outros intervenientes nos EUA. Além disso, não existe qualquer serviço de
assistência para a máquina disponibilizado pela Vorwerk
ou por quaisquer outros intervenientes nos EUA.
A Vorwerk não assume nem assumirá qualquer tipo de
responsabilidade no que se refere a quaisquer tipos de
danos e/ou perdas, inclusive, mas não circunscrito, a
quaisquer danos ou perdas de caráter direto, indireto,
especial, acidental, punitivo, ou na forma de consequências, bem como quaisquer perdas de lucros, quaisquer
perdas de negócios e quaisquer danos respeitantes a
danos, ferimentos ou morte, os quais possam de qualquer
modo surgir, estar relacionados ou que possam resultar
do uso da máquina nos EUA. Isto inclui danos e/ou perdas devidos a diferentes correntes elétricas utilizadas nos
EUA. As pessoas que utilizam a máquina nos EUA ficam
inteiramente e pessoalmente responsáveis por quaisquer
riscos daí resultantes.
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GARANTIA/SERVIÇO
DE APOIO AO CLIENTE
Garantia
Para saber o período de garantia, consulte o seu contrato de venda.
A Bimby® deverá ser reparada apenas pelo serviço técnico da Vorwerk.
Use apenas os utensílios fornecidos com a Bimby® (páginas 12–13) ou
utensílios originais da Vorwerk Bimby®.
Nunca use a Bimby® com utensílios ou equipamentos que não foram
fornecidos pela Vorwerk Bimby®, caso contrário, a garantia será anulada.

Serviço de Apoio ao Cliente
Para informação detalhada, contacte o seu Agente Bimby®, a empresa
responsável pelas vendas no seu país ou consulte a nossa página:
www.bimby.pt.
Fabricado por
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Blombacher Bach 3
42270 Wuppertal
www.vorwerk-elektrowerke.de
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O Agente Bimby®:
Telefone
Fax
Telemóvel
E-mail
Serviço de Apoio ao Cliente Bimby®:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Nº Verde: 800 500 202; Tel. +351 21 417 73 15
E-mail: geral@vorwerk.pt
Serviço Técnico – Lojas Bimby®
Segunda a quinta-feira das 9h30 às 18h
Sexta-feira das 9h30 às 14h30
Serviço de Apoio ao Cliente Vorwerk
Descubra o Serviço de Apoio ao Cliente Vorwerk mais perto de si em:
www.vorwerk-thermomix.de
Este manual de instruções está disponível em outras línguas em
www.thermomix.com
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