
 



 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 
Produto de classe II, para uso apenas no interior 

Dados: 230V – 50 Hz 55W 

 

Como usar 

 

1 – Ligue-o à tomada de corrente (230V). 

2 – Ligue o interruptor. 

3 – Coloque o gelo lentamente através do orifício de entrada na parte superior 

do triturador. 

4 – Mantenha as tampas sempre no sítio durante o funcionamento do aparelho. 

5 – Rapidamente poderá desligar e recolher o gelo triturado. 

 

 

Precauções: 

 

1 – Certifique-se que está a ligar o aparelho a uma tomada de corrente de 230V 

2 – Ligue o triturador antes de colocar os cubos de gelo, um a um, não coloque 

muitos cubos de uma vez. 

3 – Após a utilização, desligue o interruptor e desligue imediatamente a 

tomada da ficha. 

4 – Proceda à limpeza sempre com o aparelho desligado da tomada e utilize 

apenas um pano húmido. 

5 – Nunca introduza os dedos no orifício de entrada de gelo ou na zona de 

saída do gelo triturado (contém lâminas afiadas). 

6 – Se o cabo de ligação à tomada estiver danificado contacte o seu 

representante para a sua substituição. 

7 – Mantenha o seu triturador fora do alcance de crianças (contém lâminas 

afiadas). 



 

 

 

 
 

 
Componentes Fornecidos 
1 x Triturador de Gelo com receptáculo amovível 

1 x Protecção contra o pó 

1 x Pá para gelo triturado 

 

 

Especificações técnicas 
Alimentação: 230V 50 Hz 

Consumo: 55W 



 

 
IMPORTANTE! LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR 

E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA! 

 

IMPORTANTE! – CUIDADOS DE SEGURANÇA! 
 NUNCA coloque o dispositivo ou o cabo de energia dentro de água ou qualquer 

outro líquido. 

 NÃO use ou guarde ou dispositivo em locais molhados ou húmidos. 

 NUNCA use a unidade perto de líquidos inflamáveis, gás ou explosivos. 

 NÃO use a unidade se o cabo de energia estiver danificado, peça a um técnico 

qualificado para verificar o estado do mesmo. 

 DESLIGUE o interruptor e desligue a ficha da tomada antes de arrumar ou 

limpar o dispositivo, ou quando este não vai ser utilizado durante um longo 

período de tempo. 

 NÃO permita que crianças utilizem este dispositivo sem supervisão de um adulto 

responsável. (contém lâminas afiadas) 

 NUNCA coloque os dedos, ou qualquer outra coisa que não GELO, no orifício de 

entrada. 

FUNCIONAMENTO: 
1. Remova a protecção conta o pó (A). 

2. Verifique que o receptáculo para gelo triturado (C) está na posição 

correcta. 

3. Ligue a unidade à tomada. 

4. Ligue a unidade colocando o interruptor (D) na posição “I” 

5. Coloque cubos de gelo, um a um, pelo orifício de entrada (B) TENHA 

CUIDADO! Não coloque os dedos ou qualquer objecto através do 

orifício de entrada. 

6. O gelo triturado irá começar a acumular-se no receptáculo. 

7. Quando o gelo acabar de ser triturado desligue o dispositivo no 

interruptor (D). 

8. Remova o receptáculo de gelo e utilize a pá para o retirar. 

9. Retire o gelo e água restantes do receptáculo e coloque-o de volta na 

unidade. 

10. Coloque a protecção contra o pó de novo na sua posição. 

ARRUMAÇÃO 
 Arrume num local fresco e seco longe da luz solar directa, e fora do alcance 

de crianças. 

 NÃO arrume a unidade ainda com gelo ou água no receptáculo. 

 Arrume a unidade com a tampa de protecção contra o pó no sítio. 

LIMPEZA 
1. NUNCA mergulhe a unidade em água ou qualquer outro líquido. 

2. Limpe o exterior com um pano macio húmido. 

3. NÃO use agentes ou materiais abrasivos. Utilize um detergente suave, se 

necessário 

4. O receptáculo de gelo pode ser removido da unidade e lavado com água e 

um detergente suave. 


