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4. Instruções de limpeza

4.1 Como limpar seu aparelho

5. Problemas e possíveis soluções:

4.1.1 Desligue a máquina e retire o plug da tomada.
4.1.2 Retire a castanha, remova a bica e lave-os individualmente.
4.1.3 Nunca ponha o motor/corpo sob água corrente, muito menos lave-o em jatos.
4.1.4 Faça a limpeza do corpo usando pano umedecido com água e sabão neutro.
.Retire o excesso com pano seco.

“Devido a melhoria constante, todos os produtos podem sofrer alterações sem prévio aviso”

Data de venda ____/____/____   Nota fiscal Nº________________ Lote Nº___________________

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar-se que elas não estejam 
brincando com o aparelho

Problemas Causas Soluciones

A máquina não liga

Falta de energia elétrica Verifique se há energia

Problemas no circuito 
Elétrico

Contate a assistência técnica

Protetor térmico acionou Espere o resfriamento da máquina

Cheiro de queimado/Fumaça Problemas no circuito elétrico Contate a assistência técnica

A máquina liga, mas quando o 
produto á colocado, a máquina 
para ou gira em baixa rotação

Problemas no motor elétrico Contate a assistência técnica

Encaixe da castanha gasto ou 
danificado

Troque a castanha

Cabo elétrico danificado Falha no transporte do aparelho Contate a assistência técnica

Ruidos estranhos Rolamento defeituoso Contate a assistência técnica



1.3 Cuidados necesarios

Producto

Referência
Potência [W] 200 200
Frequência [Hz] 60 60
Tensão [V] 127 220
Consumo [kW/H] 0,20 0,20
Rotação [rpm] 1750 1750
Peso líquido [Kg] 3,700 3,700
Altura [mm] 325 325

1  Tampa 11   Parafusos 9X13,5 

2  Peneira 12  Porcas

3  Caçamba/jarra 13  Porcas

4  Retentor 14

5  Flange e motor 15  

6  Gabinete 16  

7  Chave liga/desliga 17  

8  Cabo de energia 18

9  Base 19  

10  Pés 20  

1.1 Informacões Básicas

1.2 Características técnicas

1. Introdução

1.3.1 Leia com atenção as instruções antes de usar o aparelho

1.3.2 Este aparelho vem com a tensão 220 V selecionada na fábrica. Para liga-lo em

127 V, basta mudar a chave seletora sob o aparelho.

1.3.3 Não ligue/utilize o aparelho caso alguma componente aparente (cabo, plug,

corpo, chave seletora e ou liga/desliga) esteja danificado.

1.3.4 Nunca utilize este ou qualquer outro aparelho elétrico se estiver com os pés

descalços ou molhados.

1.3.5 Mantenha plugs e chaves (seletora e liga/desliga) livre da exposição a líquidos.

Certifique-se que não haja contato direto do plug ou cabo com superficies úmidas.

1.3.6 Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com

capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a

utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoas responsável pela

segurança.

1.3.7 Acessórios avulsos não pertencentes a linha de produtos Spolu poderão

danificar o aparelho.

1.3.9 Período máximo de uso ininterrupto por aparelho
Espremedores Prático: 10 Min. com descanso de no mínimo 5 min.
Esse período pode variar de acordo com a pressão exercida entre a laranja e a carambola em movimento. Nunca

force a laranja a ponto de o eixo travar, isso não só prejudica o funcionamento da máquina como torna a polpa

extraída mais ácida.

2.1.1 Após o uso, bica e castanhas devem ser limpos.

2.1.2 Evite que líquidos entrem em contato com motor, pois os mesmos podem vir a danifica-lo

ou causar barulho nos rolamentos. A garantia não cobre a manutenção de rolamentos

danificados dessa forma.

2.1.3 Não utilize solventes ou líquidos corrosivos na limpeza do aparelho, pois isso danifica

visualmente o aparelho e pode causar a corrosão ou ressecamento das partes plásticas,

inclusive do cabo elétrico, o que oferece riscos ao operador.

2. Instruções de uso

2.2 Troca das castanhas

2.1 Conservação do aparelho

2.2.1 A troca das castanhas deve ser feita com o aparelho desligado. Retire a castanha que 
esta em uso puxando-a para cima com uma das mãos e segurando o aparelho com a outra.

2.2.2 Observe a posição correta e encaixe a castanha desejada pressionando-a levemente 
contra o eixo.

3. Componentes

Se o cabo de alimentação
estiver danificado ele 
deve ser substituído pelo 
fabricante, agente 
autorizado ou pessoa
qualificada,�para�evitar�


