
This document is property of Britannia 

AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

This page should not be printed.

Nº MODIFICAÇÃO POR DATA

10-05-2017Ari Jr.Liberação de Arquivo0

2101-09-05

Preto

Espremedor de Frutas Turbo Pro 033303003 013094

Manual de Instruções / User Manual

PRODUTO

TÍTULOMARCA

CÓD. COMERCIAL ESTRUTURA

CÓD. DESENHO REV.

COR IMPRESSÃO

210*200mm

TAMANHODES.

VERIF.

APROV.

Bel

Paulo

Leandro

1

23-01-2018BelUnif. dos manuais da família “Turbo Pro”, alteração do tempo de descanso / func. máx.1



Manual de Instruções 
Unificado

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. 
Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

COMPONENTES

ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada 
elétrica antes de efetuar qualquer 
manutenção no aparelho.
•Não usar adaptadores, 
benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer 
risco de morte, incêndio ou choque elétrico.
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01.   Tampas;
02.   Cone extrator;
03.   Suporte com bica para extraçao;
04.   Pino do motor;
05.   Corpo do aparelho;
06.   Chave liga/Desliga;
07.   Cordão elétrico;
08.  Plugue;
09. Peneira;

10. Recepiente ;
11. Chave seletora de tensão;
12. Suporte para enrolamento do cordão 
elétrico. 

• Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em 
outros componentes. Para substituir qualquer peça dani�cada, procurar a Assistência Técnica 
Autorizada.

• Se o cordão de alimentação está dani�cado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizado ou pessoa quali�cada, a �m de evitar riscos.

• Antes de usar o aparelho, certi�car-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à 
indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. 
Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas 
múltiplas (“Ts” ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo.

• Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico 
ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, 
exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

 • As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que 

este seja utilizado por crianças ou perto delas.

• Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes 
de limpá-lo. 

• Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.

• Não utilizar o aparelho para �ns diferentes daqueles a que se destina.

• Não usar o aparelho ao ar livre.

• Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos 
aquecidos.

• Guardar estas instruções para futuras consultas.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. 
Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota �scal e o certi�cado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos 
para efeito de garantia.



1. Coloque o aparelho sobre uma superfície 
�rme e nivelada fora do alcance das crianças.

2. Encaixe o suporte com o bico para 
extração ao corpo do aparelho.

3. Em seguida, insira o cone extrator.

Note que existe uma posição correta para o 
encaixe do cone extrator ao pino do motor.

4. Coloque o recipiente sob o bico.

5. Insira o plugue a uma tomada elétrica.

6. Coloque a chave Liga/Deslina na posição “ | 
”  Liga. 

7. Pressione a fruta pela metade sobre o cone 
extrator �rmemente. 

O suco será extraído em silêncio e 
rapidamente.

O bico orienta o �uxo de suco diretamente ao 
recipiente.

Antes de ligar o aparelho a rede elétrica, veri�que se a tensão selecionada na parte inferior do aparelho é a 
mesma da rede elétrica a ser utilizada.

ANTES DE UTILIZAR
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MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

LIMPEZA

• Recomenda-se que o tempo máximo de funcionamento contínuo seja de 5 minutos.

•Sempre limpe o aparelho imediatamente após o uso.

Nota: Não extrair mais de 1,5L de suco em uma única utilização. Aguardar 
aproximadamente 15s por 15s de descanso para uma nova utilização.

DICAS IMPORTANTES

•Para um melhor rendimento procure utilizar frutas com cascas mais �nas, que possuem mais 
suco e são menos �brosas. As frutas com cascas mais grossas possuem muitas �bras que 
di�cultam o processo de extração e produzem pouco suco.

•Recomenda-se servir o suco após a extração, pois em contato com o ar perde o valor nutritivo e 
sabor.

• Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada;

• Para remover a peneira, puxe-a para cima pelo suporte e então desencaixe o cone extrator;

• Lave todas as peças com água morna e detergente, menos o corpo do aparelho, que deve ser 
limpo apenas com um pano úmido;

• Não use produtos abrasivos, pois podem dani�car o aparelho;

• Não lave os acessórios na máquina de lavar louça;

• Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.

127 V 220 V

(47) 3431-0300
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ATENÇÃO: Este manual de instruções é uni�cado e atende a todos os espremedores de 
frutas da Linha Turbo Pro.
Algumas funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. Veri�que na 
caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo 
com produto adquirido.


