Análise e Resolução de Problemas
Problemas

Causas
* Falta de energia
elétrica

* Máquina não liga

Soluções
* Verifique se o plug
está conectado na
tomada e/ou se há
energia na rede
elétrica.

* Problema no circuito
* Chame a assistência
elétrico interno ou
técnica autorizada.
externo na máquina

Limpeza
1.

A limpeza do aparelho deverá ser feita sempre

após sua utilização.
2.

Nunca faça limpeza com o aparelho ligado à rede

elétrica, desligue-o da tomada.
3.

Para fazer a limpeza do aparelho utilize um pano

levemente úmido.
4.

Este aparelho não deve ser limpo com jato de

água.
5.

A máquina não poderá ser submergida para

limpeza.

Manutenção
1.

Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos

conforme especiﬁcações de leis locais e nacionais.
2.

CERTIFICADO DE GARANTIA
GARANTIA: 90 dias
1 - A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.
garante ao primeiro comprador/consumidor deste produto
adquirido do revendedor autorizado, contra qualquer defeito de
matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo
de 90 dias, e que impeçam o seu funcionamento de acordo
com as especificações e características anunciadas.
2 - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da
entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado
dos produtos ITAJOBI FOGÕES a fazer constar na nota fiscal
de vendas, a data da entrega do produto deste Certificado e o
manual de Instrução.
3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos
produtos, deverão ser efetuados pela nossa assistência
técnica autorizada.
4 - Dentro do período da garantia o produto entregue em
qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado,
mediante a apresentação da nota fiscal e o presente termo de
garantia devidamente preenchido.

METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Fone/Fax: (17) 3546-9600
Sac@itajobifogoes.com.br

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155 - Pq. Industrial
15840-000 Itajobi - SP

Espremedor
de frutas

5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso
impróprio, quedas, agentes da natureza, instalações em
desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de
serviços de terceiros não relacionados à nossa assistência
Técnica Autorizada.
6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de
reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta
do usuário.

Caso o cordão de alimentação esteja daniﬁcado,

o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente
autorizado ou pessoa qualiﬁcada..

Energia Elétrica

Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.

Este aparelho foi projetado para atender as duas voltagens,

Nome:__________________________________________

isto é, 127 V ou 220 V. Porém, antes da utilização você

RG:______________________________________________

deverá se atentar se o aparelho tem a mesma voltagem que

CPF:___________________________________________

sua rede.

Produto:_________________________________________

Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros
aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar

Vendedor:_______________________________________

adequadamente, causando danos no mesmo e na rede

Loja:___________________________________________

elétrica, portanto, deve ser utilizado sempre em tomada

Data Compra: ___ /___/______.

elétrica exclusiva.

Número de Série: _____________

Nota Fiscal Nº:________

Com opção de caçamba
Plástica, Alumínio ou Inox
Manual de Instruções e
Certificado de Garantia

Esquema elétrico

Instruções de segurança

Chave Seletora
de Voltagem

Rabicho
AVISO: Todo aparelho elétrico apresenta certo risco de incêndio e choque elétrico. É

Botão
Liga/Desliga

importante seguir todas as instruções de segurança. Ao utilizar aparelhos elétricos, siga
sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Fio Azul

1)Leia atentamente todas as instruções de uso.

3) Para evitar incêndios, choques elétricos e acidentes, não mergulhe o cabo elétrico, o
plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
4)Veriﬁque se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha

Fio Branco

Fio Marron

2)Em caso de emergência, retire o plugue da tomada de energia elétrica.

Fio Terra
o produto (cordão de alimentação).

Fio Preto

5)Para evitar choques e danos ao seu produto veriﬁque o aterramento de sua rede

MOTOR

Fio Vermelho
Fio Preto

Grande

elétrica.

Médio

Pequeno

6)Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de

Características Técnicas

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

Espremedor de Frutas

utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela
sua segurança.
7)Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não
estejam brincando com o aparelho.
8)Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto e antes
de limpá-lo.
9)Certiﬁque-se que o cabo de alimentação esteja em perfeita condição de uso.
Caso o mesmo não esteja, faça a substituição do cabo daniﬁcado por outro que atenda
as especiﬁcações técnicas e de segurança. Esta substituição deverá ser realizada
pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualiﬁcada.

Motor
RPM
Voltagem
Frequência
Capacitor
Amperagem

Pequeno
183 W
1630 rpm
Bivolt
60 Hz
30 uf
2,4/1,2 A

Médio
300 W
1630 rpm
Bivolt
60 Hz
30 uf
3,4/1,7 A

Grande
300 W
1630 rpm
Bivolt
60 Hz
30 uf
3,4/1,7 A

Castanhas

Jarras

10)Não recomendamos o uso de peças que não sejam originais de fábrica, pois
podem causar incêndios, choques elétricos e acidentes pessoais.
11)Não utilize o aparelho ao ar livre ou em lugares molhados.

Identiﬁcar qualquer terminal que é
destinado para a conexão de um
condutor externo para proteção contra
choque elétrico em caso de uma falha,
ou no terminal de uma terra de
proteção (terra) eletrodo.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
A satisfação total do cliente é o nosso objetivo, portanto
qualquer sugestão favor entrar em contato conosco,

Fone/Fax: (17) 3546-9600
Sac@itajobifogoes.com.br

Rua João Cardoso de Mattos Filho, Nº 155
Pq. Industrial - CEP 15.840-000 - Itajobi - SP

Grande

Pequena

