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1. Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
1.  podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

1. 
1. Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica 

1. autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: 
1. www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

1. 
1. A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

1. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.
1. 

1. Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.

1. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
1. 

1. Sul - Fone: (54) 3461.7700
1. Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
1. Planalto - Fone: (62) 3272.2100
1. Nordeste - Fone: (71) 3215.8266

1. Norte - Fone: (91) 4009.7700
1. 

1. ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS
1. 

1. Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
1. Curitiba - Fone: (41) 2111.9110

1. Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
1. Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004

1. Recife - Fone: (81) 3128.5500
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ANTES DE USAR, LEIA TODAS 
AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE 
PARA CONSULTAS FUTURAS
• Antes de usar, leia cuidadosamente 

todas as instruções e as guarde para 
consultas futuras.

• Antes de usar, desenrole totalmente  
o cabo de alimentação.

• Sempre use o Espremedor Express em 
superfícies secas e niveladas.

• Antes de usar o Espremedor Express, 
remova qualquer adesivo promocional.

• Antes de conectar o plugue à tomada  
e posicionar o botão LIGAR|DESL.  
do aparelho na posição LIGAR, 
assegure-se de que o Espremedor 
Express esteja corretamente montado. 
O aparelho não funcionará se não 
estiver montado corretamente.

• Ao deixar o aparelho sem supervisão, 
ao movimentá-lo ou desmontá-lo para 
limpeza e armazenagem, ou quando 
ele não estiver sendo usado, sempre 
desligue o mesmo, posicionando o 
botão LIGAR|DESL. na posição DESL.

• Não deixe que o cabo fique pendurado 
na borda de balcões ou mesas, entre 
em contato com superfícies quentes ou 
forme nós.

• Não posicione este aparelho perto ou 
sobre queimadores a gás, elementos 
elétricos quentes, ou em locais nos 
quais possa entrar em contato com  
o forno aquecido.

• Não deixe o aparelho sem supervisão 
durante o uso.

A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos 
produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar.  
Além disso, pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e que siga as 
precauções abaixo.

• Tenha cuidado ao usar o aparelho, não 
coloque as mãos ou os dedos perto de 
peças em movimento ou rotação.

• Evite colocar as mãos ou os dedos 
perto do Braço Espremedor localizado 
na traseira da base quando este estiver 
na posição vertical.

• Este aparelho não deve ser utilizado 
por crianças pequenas ou por pessoas 
com enfermidades sem supervisão.

• Supervisione as crianças pequenas 
para garantir que elas não brinquem 
com o aparelho.

• Não mergulhe o cabo de alimentação 
ou a base do motor na água ou em 
qualquer outro líquido.

• Recomenda-se a instalação de um 
dispositivo de corrente residual 
(disjuntor) para fornecer proteção 
adicional no uso de aparelhos 
elétricos. Aconselha-se a instalação 
de um disjuntor com uma corrente 
operacional residual nominal 
não superior a 30 mA no circuito 
elétrico que fornece energia ao 
eletrodoméstico. Consulte o seu 
eletricista para obter uma opinião 
profissional.

• Siga estritamente as instruções de 
cuidados e limpeza.

• Inspecione regulamente o cabo, 
o plugue e o aparelho em si para 
verificar se há danos. Se forem 
encontrados danos de qualquer tipo, 
interrompa imediatamente o uso do 
eletrodoméstico.

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

• O tempo de operação padrão para 
extrair o suco de cada metade da fruta 
é de apenas alguns segundos, porém 
o Espremedor Express não deve ser 
operado continuamente por mais de  
30 segundos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES PARA TODOS 
OS APARELHOS ELÉTRICOS
• Desenrole totalmente o cabo de 

alimentação antes do uso.
• Não deixe que o cabo fique pendurado 

na borda de balcões ou mesas, entre 
em contato com superfícies quentes ou 
forme nós. 

• Para evitar choques elétricos, não 
mergulhe o cabo, o plugue ou o 
aparelho na água ou em qualquer  
outro líquido.

• Os eletrodomésticos podem ser usados 
por pessoas (incluindo crianças) 
com capacidades física, sensorial ou 
mental reduzidas ou sem experiência 
e conhecimento, desde que elas 
sejam supervisionadas ou recebam 
instruções sobre o uso do aparelho de 
alguém que se responsabilize por sua 
segurança.

• Supervisione as crianças para garantir 
que elas não brinquem com o aparelho.

• Recomenda-se a inspeção regular do 
aparelho. Para evitar qualquer perigo, 
não use o aparelho se o cabo, o plugue 
ou o próprio aparelho apresentarem 
qualquer tipo de dano. 

• Este aparelho se destina apenas 
ao uso doméstico. Não utilize este 
eletrodoméstico para nada além do 
seu uso previsto. Não o utilize em 
veículos ou barcos em movimento. 
Não o utilize ao ar livre. O uso 
incorreto do mesmo pode causar 
ferimentos.

• Se o cordão de alimentação está 
danificado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante ou pelo agente 
autorizado ou pessoa qualificada,  
a fim de evitar riscos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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E

D

CONHEÇA O SEU PRODUTO

A. Braço espremedor 
A alça espremedora patenteada conta com 
um exclusivo braço com articulação tripla 
para garantir a pressão vertical ao longo 
de todo o processo de extração do suco, 
maximizando o rendimento.

B. Filtro em aço inox 
(pode ser utilizado em lava-louça)

C. Motor potente 
É acionado automaticamente quando  
é aplicada pressão ao cone espremedor.

D. Botão LIGAR|DESL.
E. Armazenamento compacto para o fio 

Enrola e prende o fio no lugar certo, sob a 
base do motor (não mostrado na imagem).

F. Alça antiderrapante de toque suave 
Para que seja mais fácil espremer as frutas.

A F

G. Domo para frutas 
Facilmente removível para a limpeza (pode 
ser utilizado em lava-louça).

H. Cone espremedor em aço inox fundido  
O cone com barbatanas e ondulações 
exclusivas extrai o máximo de suco de 
frutas cítricas de todos os tamanhos (pode 
ser utilizado em lava-louça).

I. Coletor de suco 
Coleta o suco para despejá-lo pelo bico 
gotejador corta-pingos (pode ser utilizado 
em lava-louça).

J. Bico gotejador corta-pingos 
Com função corta-pingos, pode ser 
completamente aberto para limpeza.

K. Sistema de interruptor em dois estágios  
O espremedor não funciona se não estiver 
corretamente montado, garantindo a 
segurança e o desempenho correto.

K

B

C

G

H

J

I
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PAGE HEADER.....MONTANDO O SEU PRODUTO

MONTANDO O ESPREMEDOR 
EXPRESS

1. Puxe o braço espremedor para cima e para 
trás, afastando-o da base do motor até 
deixá-lo totalmente estendido. 

2. Posicione o coletor de suco sobre o eixo 
de transmissão no alto da base do motor, 
garantindo que o bico gotejador se encaixe 
no sulco semicircular na parte da frente da 
base do motor.

3. Insira o filtro em aço inox no coletor de 
suco, alinhando o entalhe com seta na 
parte inferior do filtro sobre a guia com 
seta correspondente no coletor de suco. 

4. Posicione o cone espremedor no eixo de 
transmissão e pressione levemente para 
encaixá-lo no lugar correto.
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PAGE HEADER.....MONTANDO O SEU PRODUTO

5. Insira o domo para frutas na parte inferior 
do braço espremedor de suco, alinhando 
a guia do alto do domo para frutas com 
o orifício do braço espremedor de suco. 
Segure o braço espremedor e pressione  
o domo para frutas para cima e para trás, 
até que o domo encaixe na posição correta.

OBSERVAÇÃO

O domo para frutas tem encaixes 
específicos e só pode ser inserido em 
um sentido (isso garante que ele não 
gire durante o seu funcionamento).

6. Assegure-se de que o bico corta-pingos 
esteja virado para baixo, em posição  
para despejar.

7. Posicione um copo ou uma jarra de 
tamanho adequado sob o bico de suco.
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1. Antes de começar a espremer, assegure-
se de que o Espremedor Express esteja 
montado corretamente e de que um copo 
ou uma jarra esteja posicionado sob o bico 
de suco.

2. Corte a fruta pela metade de modo 
perpendicular aos seus gomos, em vez de 
cortá-la atravessando as suas extremidades. 
Isso garante mais eficiência ao espremer 
a fruta.

 

 

OBSERVAÇÃO

Algumas frutas, como limões-
sicilianos, têm extremidades 
pontiagudas, as quais devem ser 
cortadas para garantir um melhor 
contato com o domo para frutas.

3. Ligue o cabo de alimentação a uma 
tomada elétrica e posicione o botão 
LIGAR|DESL. na posição LIGAR.

4. Posicione a metade da fruta com o corte 
virado para baixo sobre o cone espremedor 
e a empurre levemente para baixo, em 
direção às pontas.
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UTILIZANDO O SEU PRODUTO

7. Remova a fruta usada do cone espremedor. 
Esvazie o excesso de polpa e sementes do 
filtro em aço inox conforme for necessário. 
Repita as etapas 3 a 7 para continuar a 
espremer as frutas.

OBSERVAÇÃO

O filtro em aço inox deve ser esvaziado 
quando estiver cheio de polpa e 
sementes. Para esvaziar o filtro 
durante o processo, posicione o botão 
LIGAR|DESL na posição DESL. e remova 
cuidadosamente o cone espremedor  
e o filtro. Limpe e recoloque o filtro em 
aço inox e o cone espremedor antes de 
continuar a espremer. Não deixe que  
o filtro em aço inox fique cheio demais, 
pois isso pode impedir o funcionamento 
correto ou danificar a unidade.

5. Segure a alça antiderrapante de toque 
suave, abaixe lentamente o braço 
espremedor e o pressione para baixo com 
firmeza até que o domo para frutas entre 
em contato com a casca da fruta. O motor 
se acionará automaticamente e o cone 
espremedor começará a girar. O suco será 
extraído da fruta e fluirá para o copo pelo 
bico de suco. A polpa e as sementes serão 
recolhidas pelo filtro em aço inox.

6. O Espremedor Express espreme muito 
rapidamente; assim, cada metade da fruta 
será espremida em alguns segundos. Para 
parar automaticamente o motor, puxe  
o braço espremedor para cima e para trás, 
para a sua posição estendida.
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3. Com o braço para baixo, remova o domo 
para frutas pressionando o botão com a 
escrita PRESSIONAR. Deixe que o domo 
para frutas caia sobre o cone espremedor.

4. Erga o coletor de suco do corpo do 
motor com o filtro em aço inox, o cone 

espremedor e o domo para frutas ainda 
posicionados. Remova o cone e o filtro do 
coletor de suco sobre a pia, para facilitar  
a limpeza. Siga as orientações de cuidados 
e limpeza recomendadas.

DESMONTANDO O ESPREMEDOR 
EXPRESS

1. Pressione o botão LIGAR|DESL. para 
desligar o Espremedor Express e o 
desconecte da tomada.

2. Puxe o braço espremedor para cima e para 
trás, afastando-o da base do motor, até 
deixá-lo totalmente estendido. Feche o bico 
corta-pingos virando-o para cima.

DESMONTANDO O SEU PRODUTO
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CUIDADOS E LIMPEZA

ARMAZENAMENTO
Guarde o Espremedor Express limpo e 
montado na posição vertical, em local fresco  
e seco. Não coloque nenhum outro objeto 
sobre o aparelho durante o armazenamento.
• Antes de limpar, montar, desmontar  

e guardar o aparelho, sempre se assegure 
de que o botão LIGAR|DESL. do 
Espremedor Express esteja na posição 
DESL. e de que o plugue tenha sido 
desconectado da tomada.

• Siga estas instruções para limpar todas  
as superfícies e peças que entram em 
contato com os alimentos durante a 
produção do suco.

• Para facilitar a limpeza, enxágue as peças 
removíveis em água morna imediatamente 
após o uso para remover a polpa úmida. 
Deixe as peças secarem sozinhas antes de 
remontar o aparelho.

• Para uma limpeza completa após a 
desmontagem do aparelho, todas as peças 
removíveis devem ser lavadas com água 
quente e sabão ou na prateleira superior 
da lava-louça. A base do motor e o braço 
espremedor devem ser limpos com um 
pano macio e úmido. Todas as peças 
devem estar completamente secas antes  
da remontagem do aparelho.

• Guarde o Espremedor Express limpo e 
montado na posição vertical em um local 
fresco e seco. Não coloque nenhum outro 
objeto sobre o aparelho durante  
o armazenamento.

OBSERVAÇÃO

Enxágue ou lave todas as peças 
removíveis imediatamente após o seu  
uso. A polpa de frutas seca é de difícil 
remoção e pode manchar.  
Se for encontrada qualquer mancha, 
limpe a(s) parte(s) descolorida(s) 
com detergente para lava-louças não 
diluído, enxágue-a(s) e a(s) seque 
completamente.

OBSERVAÇÃO

Não deixe o filtro em aço inox e as outras 
peças removíveis de molho em alvejante. 
Nunca mergulhe a base do motor em 
água ou em qualquer outro líquido. Não 
use abrasivos ásperos.
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INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 
SOBRE OS SUCOS
Apesar de preparamos sucos principalmente 
por seu sabor, textura e aroma, os benefícios 
para a saúde certamente os tornam muito mais 
saborosos. O suco contém 70% dos nutrientes 
das frutas, verduras e legumes. Os líquidos 
são uma parte importante de uma dieta 
balanceada, e os sucos feitos na hora são uma 
fonte fácil de vitaminas e minerais. Os sucos 
são absorvidos rapidamente pela corrente 
sanguínea, sendo a maneira mais rápida para 
o corpo digerir os nutrientes. Os sucos de 
frutas cítricas são famosos por seu alto teor de 
Vitamina C e por sua capacidade de combater 
resfriados e gripes. Os sucos extraídos na 
hora devem ser consumidos logo após serem 
preparados, para evitar a perda do conteúdo  
de vitaminas.

COMPRA E ARMAZENAMENTO DAS 
FRUTAS
• Use sempre frutas frescas para preparar 

sucos.
• Selecione frutas com a casca firme e 

macia, sem manchas.
• A laranja ideal para fazer sucos é a laranja 

valência.
• Selecione toranjas, limões-siciliano  

e limões-taiti de tamanho médio para 
facilitar a extração do suco.

• As frutas cítricas podem ser armazenadas 
em um local seco a temperatura ambiente.

• Obtém-se mais suco de frutas 
armazenadas a temperatura ambiente.
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POSSÍVEL PROBLEMA SOLUÇÃO FÁCIL

Não funciona • O botão não está na posição LIGAR

• O braço espremedor não está abaixado

• O cone espremedor ou o domo para frutas não estão 
corretamente montados

• O filtro em aço inox não está corretamente montado

PAGE HEADER.....RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



14

OBSERVAÇÕES
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OBSERVAÇÕES


