ESPREMEDOR DE FRUTAS

Modelo AES-3400
127V~ 60Hz 40W

AVISO
1. Este aparelho não se destina para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que eles receberam supervisão ou
instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Descrição:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tampa
Cone superior
Cone inferior
Filtro
Bico da jarra
Alça
Jarra
Eixo de acionamento
Base

2. Crianças devem ser supervisionadas por um responsável pela sua segurança ao utilizar o aparelho.

MANUAL DE INSTRUÇÃO
GERAL:
Por favor, leia as instruções cuidadosamente para evitar danos causados por uso indevido.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:
Ligue o aparelho à saída 127 ou 220V-240V, e certifique-se de que a tensão da sua tomada corresponde à
tensão marcada no aparelho.
DICAS DE SEGURANÇA
10. Mantenha os aparelhos elétricos fora do alcance das crianças.
11. Projetado apenas para uso contínuo de no máximo 15 segundos com 15 segundos de descanso.
12. Antes do uso, verifique se não há qualquer dano no cabo de alimentação.
13. Proteger o aparelho contra água.
Reparos devem ser executados por pessoal qualificado. Qualquer tentativa de reparo pode causar
extremo perigo para o usuário.
14. O cabo de alimentação nunca deve ser colocado perto de objetos quentes.
15. Danos causados pela não conformidade do manual ou devido ao mal uso do aparelho são de total
responsabilidade do usuário.
15. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
16. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos

Este produto não deve ser descartado junto com o lixo comum. Impeça o dano ao meio ambiente
descartando-o em lixo reciclável e controlável, promovendo assim a reutilização sustentável do material. Utilize
o sistema de coleta de lixo reciclável ou entre em contato com o revendedor. Eles podem retirar seu produto e
leva-lo para uma reciclagem segura.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento,
nosso canais de comunicação são:
1- Chat on line no site www.amvox.com.br
2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
3-Telefone (71)3369-3751, de segunda a sexta, das 9 às 16h
4- Email
5- Fale conosco no site
6- Mídias sociais (Facebook, Orkut,Twitter, Formspring)
7-Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)

INSTALAÇÃO
O aparelho é constituído por 3 elementos.
1. Base 2. Jarra 3. Cone superior e inferior
SIGA O GUIA DE INSTALAÇÃO ABAIXO:
Coloque a jarra dentro do eixo de acionamento, situado na parte superior da base e coloque os cones dentro
da jarra. Agora o aparelho está pronto para o uso.
OPERAÇÃO
O aparelho não possui botão de liga/desliga. Basta pressionar o cone para a máquina começar a girar,
extraindo o suco na jarra. A máquina irá parar automaticamente quando a pressão no espremedor for
interrompida. Antes de retirar a jarra, retire o espremedor.
Atenção: Este aparelho é projetado para uso doméstico, o que significa que o aparelho não deve exceder 15
segundos de uso contínuo.
LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
Limpe a peça do motor com um pano úmido. Nunca mergulhe a base em água ou em água corrente. O cone e
a jarra podem ser lavados com água ou numa máquina de lavar louça.
IMPORTANTE
Guardar o manual de instruções para referencias futuras.
1

2

