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PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Para sua segurança, as seguintes precauções básicas de segurança devem ser 
observadas ao usar o eletrodoméstico:

1. LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

2. Certifique-se de que a voltagem de sua tomada seja a mesma que a da placa de 
características de seu eletrodoméstico.

3. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado e antes 
de limpá-lo.

4. Quando o aparelho estiver ligado na tomada, NÃO toque-o se cair na água ou 
outro líquido. Desligue-o imediatamente da tomada.

5. NÃO use o aparelho caso o mesmo esteja sobre uma superfície molhada ou em 
contato com um condutor elétrico.

6. NÃO guarde o aparelho perto de uma pia, tanque ou recipiente com líquidos. 
JAMAIS submerja-o na água ou líquidos.

7. NÃO use o aparelho caso o fio ou o plugue estejam danificados, se o aparelho 
tenha caído ou tenha sido danificado ou caso tenha apresentado alguma falha.

8. Use-o somente em uma tomada de parede.

9. NÃO deixe que o fio elétrico fique pendurado na borda de uma mesa ou balcão ou 
que entre em contato com superfícies quentes.

10. O uso de acessórios ou peças de reposição não recomendados pelo fabricante 
poderão causar incêndios, problemas elétricos ou lesões pessoais graves.

11. NÃO use nenhum eletrodoméstico caso o fio esteja danificado. NÃO use o 
aparelho caso o mesmo tenha apresentado falhas ou sido danificado de alguma 
maneira. Para evitar o risco de descargas elétricas, NUNCA tente reparar o 
eletrodoméstico. Leve-o ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais próximo 
para que seja examinado e reparado. Se o aparelho for montado de volta de forma 
errada, poderá causar riscos de descargas elétricas quando for colocado em 
funcionamento.

12. NÃO use-o ao ar livre, nem para fins comerciais.

13. NUNCA puxe o fio para desligar o aparelho da tomada. Segure o plugue e puxe 
para desligá-lo. 

14. Use este eletrodoméstico apenas para os fins aos quais o aparelho foi 
desenvolvido.

15. NÃO coloque-o próximo a uma boca quente de fogão, seja a gás ou elétrico, nem 
dentro de um forno quente ou forno de micro-ondas.

16. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo 
crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou 
careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que 
uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído 
quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão 
para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.

17. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a 
crianças ou pessoas com deficiências.

ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO APENAS PARA O USO DOMÉSTICO.
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES ESPECIAIS SOBRE O FIO ELÉTRICO

1. O aparelho possui um fio elétrico curto para reduzir o risco de que alguém ou algum 
animal de estimação tropece com um fio longo.

2. O comprimento do fio pode ser ajustado conforme desejar. Para ajustar o comprimento 
do fio embaixo da base do aparelho, enrole o fio para diminuir o comprimento ou 
desenrole o fio para aumentar o comprimento e em seguida trave o fio inserindo-o na 
ranhura.

3. Pode ser usada uma extensão se forem tomadas as devidas precauções.

4. Se usar uma extensão, a potência nominal da mesma deve ser pelo menos igual ou 
maior que a de seu eletrodoméstico. O fio estendido deve ser posicionado de maneira 
que não fique pendurado na borda de uma mesa ou de um balcão, onde crianças 
poderiam puxar ou se enroscar causando tropeços.
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DESCRIÇÃO DO APARELHO
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1. Tampa
2. Cone do espremedor
3. Coador
4. Acessório para despejar o suco 

para fora do espremedor
5. Jarra do espremedor
6. Base do motor
7. Espaço para enrolar o fio

6

7
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ANTES DE USAR SEU ESPREMEDOR DE 
CÍTRICOS OSTER® 

Antes de usar seu eletrodoméstico pela primeira vez, limpe o aparelho:

•	 Com	o	eletrodoméstico	desligado	da	tomada,	retire	a	tampa,	o	cone	do	espremedor,	o	
coador, o acessório para despejar o suco fora do espremedor e a jarra do espremedor 
e lave-os com água morna e sabão. Enxágue e seque bem todas as peças.

•	 Limpe	a	superfície	da	base	do	motor	com	um	pano	ou	uma	esponja	umedecida	com	
água quente ensaboada. NÃO SE DEVE SUBMERGIR O APARELHO NA ÁGUA. 
Enxágue usando um pano ou esponja úmida  e em seguida seque-o.

PARA USAR SEU ESPREMEDOR DE  
CÍTRICOS OSTER®  

1. Ligue o aparelho na tomada.

2. O espremedor de cítricos começará a funcionar automaticamente quando for 
colocada pressão com a própria fruta sobre o cone do espremedor.

3. Core a fruta (laranja, lima ou limão) pela metade.

4. A unidade vem com um cone espremedor universal com design para cítricos de 
qualquer tamanho.

5. Seu espremedor de cítricos possibilita espremer na própria jarra do espremedor. Para 
usar a jarra do espremedor, retire o acessório para despejar o suco para fora do 
espremedor (veja a Figura 1). 

Figura 1

6. Caso prefira que o suco seja despejado para fora do espremedor em um outro 
recipiente, copo ou jarra, coloque o acessório para despejar o suco para fora do 
espremedor na posição indicada abaixo (veja a Figura 2).

Figura 2
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7. Para ativar o espremedor, coloque um pouco de pressão com a fruta cortada pela 
metade sobre o cone do espremedor. O espremedor começará a extrair o suco. Para 
que pare automaticamente, levante a fruta do cone do espremedor.

8. Lave as peças que podem ser retiradas logo após o seu uso, pois os restos da polpa 
seca são difíceis de limpar. CUIDADO: NÃO SE DEVE SUBMERGIR O APARELHO 
NA ÁGUA.

DICAS PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS

•	 Deixe	que	a	fruta	esteja	na	temperatura	ambiente	antes	de	espremer.

•	 Para	soltar	as	fibras,	pressione	a	fruta	com	a	palma	da	mão	contra	o	balcão.

•	 Para	extrair	a	máxima	quantidade	de	suco,	aperte	a	fruta	lateralmente	enquanto	
estiver espremendo.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•	 Desligue	o	espremedor	da	tomada	antes	de	limpá-lo.

•	 Não	use	detergentes	abrasivos,	buchas,	acetona,	álcool,	etc.

•	 Após	cada	uso,	lave	as	peças	que	podem	ser	removidas	com	água	quente	
ensaboada; a tampa, o cone do espremedor, o coador, o acessório para despejar o 
suco para fora do espremedor e a jarra do espremedor. Enxágue e seque bem todas 
as peças.

•	 Limpe	a	superfície	da	base	do	motor	com	um	pano	ou	uma	esponja	umedecida	com	
água quente ensaboada. Não se deve submergir o aparelho na água. Enxágue 
usando um pano ou uma esponja úmida e seque bem.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

60 Hz      120 V        75 W
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Electric Characteristics Series Models:/ Características eléctricas de los modelos de la serie: 
FPSTJU4175-XXX/ FPSTJU4176-XXX

Voltage/Voltaje Frequency/Frecuencia Power/Potencia
120 V 60 Hz 75 W

127 V 60 Hz 75 W

220 V 50/60 Hz 75 W

220 V 50 Hz 75 W

220 V 60 Hz 50 W
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.
XXX en donde X es cualquier número entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.

The following information is intended for Mexico only


