Manual de instruções

espremedores

Select RI 2746
Select Mix RI 2748

Partes e acessórios

A

B
Modelo Select

B
Modelo Select Mix

C
Modelo Select Mix
D
E
F
Modelo Select Mix

G

H

A) Tampa
B) Castanha grande (laranja)
C) Castanha pequena (limão) - disponível apenas no modelo Select
Mix
D) Peneira
E) Seletor de polpa
F) Misturador - disponível apenas no modelo Select Mix
G) Jarra
H) Base do espremedor
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Preparando o aparelho para utilização
Antes de plugar o aparelho
verifique se a voltagem indicada é a
mesma da tomada, ou seja 110V a
127V ou 220V a 240V.
Aconselhamos a limpeza prévia da
Peneira, Seletor de polpa, Misturador,
Castanha e da Jarra antes de sua
utilização pela primeira vez (veja em
“Limpeza”).
Este aparelho é recomendado
apenas para uso doméstico.
Se necessário, enrole o excesso de fio na
Base do aparelho.
Monte o aparelho de acordo com a
figura de demonstração. (Partes e
acessórios).
Utilize a Castanha pequena para limões.
Castanha grande ou pequena
Utilize a Castanha grande para laranjas,
encaixando-a sobre a Castanha pequena.
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Seletor de polpa
Para obter sucos com pouca polpa,
posicione o Seletor de polpa de acordo
com a figura ao lado.

Caso deseje suco com mais polpa,
posicione o Seletor de polpa na posição
inversa.
Dica: Para sua melhor comodidade,
monte o conjunto Peneira + Seletor
apoiando primeiro o lado do regulador
sobre a alça da Jarra

Misturador (disponível apenas no modelo Select Mix)
Se desejar misturar gelo enquanto
prepara o suco, basta introduzir o
Misturador na Jarra.
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Utilização do aparelho
1 Certifique-se de que a Jarra esteja
adequadamente montada na Base
(travada). Encaixe a Peneira com o
Seletor de polpa e em seguida a(s)
Castanha(s).Verifique se o Seletor de
polpa está na posicão desejada.
2 Para iniciar o processamento
conecte o plugue na tomada e pressione
firmemente a fruta sobre a Castanha.
Nota: Esforço demasiado pode acarretar
em inversão de sentido de giro
automaticamente para não bloquear o
funcionamento. Não deixe o aparelho
em funcionamento por tempo
prolongado. Recomenda-se um período
de 2 minutos de descanso para cada 6
minutos em uso.
3 Após o preparo, remova a Peneira
com a Castanha e a Jarra da Base do
Espremedor. Quando utilizar o
Misturador, remova-o também.
4 Sirva o suco fresco.
Aconselhamos a limpeza do
aparelho imediatamente após a sua
utilização (veja em “Limpeza”)
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Recomendações:
Para obter melhores resultados,
pressione uniformemente as frutas a
serem espremidas sem forçar.
Beba o suco logo após ter sido extraído,
pois um tempo longo de contato com o
ar faz com que o suco perca seu valor
nutritivo e seu sabor.
Limpeza
Lave as peças logo após o uso, uma vez
que a polpa da fruta é difícil de ser
removida depois de seca.
1 Retire o plugue da tomada.
2 Remova todos os acessórios do
aparelho.
3 Separe a Peneira do Seletor de
polpa.
4 Apenas no modelo Select Mix:
separe a Castanha grande (laranja) da
Castanha pequena (limão).
Dica: Para melhor comodidade, remova
a Castanha grande pressionando-a
lateralmente contra a Castanha pequena
rente as abas.
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5 Lave as peças removíveis, usando
água e sabão neutro.
Não lave as peças e os acessórios na
máquina de lavar louças.
6 Limpe a Base do aparelho com um
pano úmido, não use álcool, detergente
ou polidores.
Não molhe a Base do seu
Espremedor.
Não use abrasivos (palha de aço, escova
de metal ou saponáceos) pois
prejudicará o acabamento superficial do
aparelho.
Para guardar o aparelho enrole o fio na
na Base.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor,
porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja
apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.
Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o
consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e
componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de
peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 1 (hum) ano a
partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na
nota fiscal de compra.
2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia
ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade,
contado a partir da 1ª aquisição.
3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar
em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as
despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente
defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra
aplicada.
6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em
desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou
consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se
caracterizar como não original,
d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no
produto,
e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma
adulterado ou rasurado,
f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por
agentes da natureza.
7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do
produto.
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