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PT Centrifugadora
Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO 
FUTURA.
■ Este aparelho pode ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência física 

ou mental ou por pessoas inexperientes desde que sejam devidamente 
supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar o aparelho de 
forma segura e compreendam os potenciais perigos envolvidos. As crianças não 
devem utilizar este aparelho nem brincar com o mesmo. Mantenha o aparelho e o 
respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

■ Antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica, verifique se a tensão que consta 
na placa de características do aparelho corresponde a tensão elétrica da tomada.

■ Apenas ligue o aparelho a uma tomada com a devida ligação à terra.
■ Este aparelho destina-se ao processamento de quantidades normais de frutas e 

vegetais no contexto doméstico. Não o utilize para outros fins que não os previstos. 
■ Não utilize o aparelho em ambientes industriais ou no exterior. 
■ Apenas coloque o aparelho em superfícies uniformes, secas e estáveis.
■ Não coloque o aparelho perto ou em cima de fontes de calor.
■ Nunca utilize acessórios que não tenham sido fornecidos juntamente com este 

aparelho ou que não tenham sido explicitamente recomendados pelo fabricante 
para este aparelho. 

■ Ao utilizar o filtro rotativo, tenha cuidado para não se magoar nas lâminas afiadas.
■ Não utilize o aparelho se o filtro estiver danificado.
■ Certifique-se de que o aparelho está corretamente montado antes de começar a 

utilizá-lo.

Aviso: 
Uma utilização indevida do aparelho pode resultar em ferimentos. 

■ Antes de extrair o sumo, retire os caroços que se encontram em alguns frutos, 
tais como alperces, pêssegos, mangas, etc., e cascas não comestíveis de laranjas, 
ananases, melões, tangerinas, etc.

■ Não utilize a centrifugadora para processar ingredientes congelados ou demasiado 
duros, como, por exemplo, cana-de-açúcar.

■ Utilize sempre o empurrador fornecido para empurrar as frutas e vegetais pelo 
tubo de alimentação. Não o faça com as mãos nem utilize outros itens.

■ Desligue sempre o aparelho da tomada se não estiver a utilizá-lo, se planear deixá-
lo sem supervisão e antes da montagem, desmontagem ou durante a limpeza.
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■ Antes de remover os acessórios ou peças que se movem durante a utilização, 
confirme se o aparelho está desligado da tomada e aguarde até que as peças 
parem.

■ Não lave a unidade base do aparelho com água corrente nem a mergulhe em água 
ou noutro líquido.

■ Certifique-se de que os contactos da ficha elétrica não entram em contacto com 
água ou humidade.

■ Não coloque itens pesados sobre o cabo de alimentação. Certifique-se de que o 
cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade de uma mesa e que não 
está em contacto com uma superfície quente.

■ Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho da tomada elétrica. Isto 
pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada elétrica. Puxe a ficha do cabo 
de alimentação com cuidado para desligar o cabo da tomada elétrica.

■ É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem 
danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte um centro de 
serviço profissional para substituí-lo. 

■ Não utilize o aparelho se o filtro ou qualquer outra peça do mesmo estiver 
danificada. Para evitar a ocorrência de situações perigosas, não repare o aparelho 
por si mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as 
reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de 
anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou qualidade 
insatisfatórios.



 02/2017- 4 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

11

A

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

12
12a

13



 02/2017- 5 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

B

C



 02/2017- 6 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

PT Centrifugadora
Manual do utilizador

Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo que já 
esteja familiarizado com o funcionamento de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas 
utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual 
do utilizador num local seguro onda esteja facilmente acessível para referência futura. 
Recomendamos que guarde a  caixa de cartão original, o  material de embalagem, 
o recibo da compra, a declaração de responsabilidades do fornecedor e o cartão da 
garantia pelo menos durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho 
ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos que embale 
o aparelho na caixa original do fabricante.

DESCRIÇÃO DA CENTRIFUGADORA
A1 Empurrador
A2 Tubo de alimentação
A3 Tampa
A4 Filtro de titânio
A5 Coletor de sumo
A6 Braço retentor
A7 Unidade base
A8 Interruptor 0/I

A9 Indicador de velocidade LCD
A10 Botão de controlo 
A11 Depósito para sumo
A12 Bocal com tecnologia anti-gotas 

A12a, que serve para evitar 
escorrimento após a extração

A13 Recipiente para polpa

INDICADOR DE VELOCIDADE LCD
Nível 1 – FRUTOS DE BAGAS: frutos de bagas
Nível 2 – CITRINOS: citrinos
Nível 3 – ANANÁS: ananás e frutas de dureza semelhante
Nível 4 – MAÇÃ: maçãs
Nível 5 – VEG. DUROS: vegetais mais duros

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Retire o aparelho e os acessórios do material de embalagem.  
2. Lave minuciosamente todas as peças amovíveis (empurrador A1, tampa A3, 

filtro de titânio A4, coletor de sumo A5, depósito para sumo A11 e  recipiente 
para polpa A13) que entram em contacto com os alimentos com água morna 
e detergente de cozinha. De seguida, enxague todas as peças com água corrente 
e seque-as com um pano fino.

3. O empurrador A1, o filtro de titânio A4 e o recipiente para polpa A13 podem ser 
lavados na máquina de lavar loiça. Recomendamos que lave o filtro de titânio A4 
na prateleira superior da máquina de lavar loiça.

Atenção: 
A lâmina que se encontra na parte inferior do filtro de titânio A4 é muito 
afiada, pelo que deve ter especial cuidado ao utilizar a  mesma. Uma 
utilização descuidada pode resultar em ferimentos. 

MONTAGEM DA CENTRIFUGADORA
1. Coloque a centrifugadora numa superfície estável e seca, p. ex., numa bancada 

de trabalho. Antes da montagem, confirme sempre se a  centrifugadora está 
desligada (verifique se o  interruptor 0/I  A8 está na posição 0 – desligado) e  se 
o cabo de alimentação está desligado da fonte de alimentação.

2. Insira o  coletor de sumo A5 na centrifugadora – unidade base A7, conforme 
ilustrado na figura. Certifique-se de que o  bocal do coletor de sumo A12 se 
encontra instalado na ranhura da unidade base. Coloque o  sistema anti-gotas 
A12a no bocal A12.

3. Insira o filtro de titânio A4 no coletor de sumo A5. Certifique-se de que o filtro está 
devidamente encaixado no eixo de transmissão.

4. Incline o  recipiente para polpa A13 com a  extremidade superior virada para 
a unidade base A7 e faça-o deslizar até encaixar no rebordo do coletor de sumo. 
De seguida, empurre a  parte inferior do recipiente para polpa em direção à 
unidade base. Quando estiver devidamente encaixado, deverá haver um espaço 
de, no máximo, 1 mm entre o recipiente para polpa A13 e a unidade base.

5. Feche tudo com a tampa A3 e empurre-a para baixo para que encaixe na posição 
correta.

6. Com uma mão, empurre a  tampa A3 para baixo e, ao mesmo tempo, incline 
o braço retentor A6 em direção à mesma para que a tampa fique encaixada na 
posição correta. Deverá ouvir um clique. A  centrifugadora está equipada com 
um mecanismo de segurança que impede que se ligue se a  tampa não estiver 
devidamente encaixada e segura no lugar com o braço retentor.

7. Coloque o depósito para sumo A11 por baixo do bocal A12.
8. Insira o  empurrador A1 no orifício do tubo de alimentação A2. Para tornar 

o  movimento mais fácil, o  empurrador A1 tem ranhuras que deslizam sobre as 
abas que se encontram na parte superior do tubo de alimentação A2.

9. A centrifugadora está agora montada e pronta para ser utilizada.

UTILIZAÇÃO DA CENTRIFUGADORA
1. Certifique-se de que a centrifugadora está devidamente montada e, de seguida, 

ligue-a à tomada elétrica. A centrifugadora está equipada com um mecanismo de 
segurança que impede que se ligue a menos que esteja corretamente montada.

2. Coloque o depósito para sumo A11, um copo ou outro recipiente apropriado por 
baixo do bocal de sumo A12. Verifique se o recipiente para polpa A6 está instalado 
corretamente. O  sistema anti-gotas A12a deve estar virado para a  direita para 
permitir que o sumo passe pela parte inferior.

3. Prepare ingredientes adequados para fazer sumo (frutas e  vegetais). Lave-os 
e corte-os em pedaços que consigam passar pelo tubo de alimentação A2. Retire 
os caroços que se encontram em alguns frutos, tais como alperces, pêssegos, 
mangas, etc., e cascas não comestíveis de laranjas, ananases, melões, tangerinas, 
etc.

4. Antes de ligar a centrifugadora, certifique-se de que a tampa A3 está devidamente 
encaixada na posição correta. Através do botão de controlo A10, selecione o nível 
necessário conforme a  dureza dos ingredientes. É possível selecionar desde 
o nível mais baixo 1 (que se destina a ingredientes moles, p. ex., mirtilos, melancia, 
tomates) até ao nível mais elevado 5 (que se destina a ingredientes duros, p. ex., 
aipo, beterraba, etc.).

5.  Ligue a  centrifugadora (coloque o  interruptor 0/I  A8 na posição I  – ligado). É 
possível definir o nível 1 a 5 durante o processo de extração de sumo conforme 
a  dureza dos ingredientes. Retire o  empurrador A1 do tubo de alimentação 
A2. Adicione gradualmente os ingredientes preparados através do tubo de 
alimentação A2 e  empurre-os para baixo utilizando o  empurrador. Obterá 
melhores resultados se encher o  tubo de alimentação A2 gradualmente 
e empurrar os ingredientes para baixo com cuidado.

Atenção: 
Não utilize os dedos nem outros utensílios para empurrar os ingredientes 
através do tubo de alimentação A2. Utilize sempre o  empurrador A1 
concebido para esta finalidade.
O tempo máximo de funcionamento sem interrupções deste aparelho é 
de 15 minutos. Depois desse tempo, deve deixá-lo arrefecer durante 10 
minutos.
Ao extrair sumo de grandes quantidades de ingredientes, não utilize 
o aparelho sem interrupções durante mais do que 10 segundos. 

6. Se o  depósito para sumo A11 ou o  recipiente para polpa A13 ficarem cheios 
durante o  processo de extração de sumo, desligue a  centrifugadora colocando 
o interruptor 0/I A8 na posição 0 – desligado, esvazie o respetivo recipiente e volte 
a colocá-lo no lugar. De seguida, pode voltar a ligar a centrifugadora e continuar 
a extração de sumo.

7. Para desligar a  centrifugadora, coloque o  interruptor 0/I  A8 na posição 0 – 
desligado. De seguida, desligue a centrifugadora da tomada elétrica. Deixe o sumo 
escorrer e  depois rode o  sistema anti-gotas A12a para a  esquerda para evitar 
escorrimento.

8. Quando tiver terminado de utilizar a  centrifugadora, desmonte-a  de acordo 
com as instruções que constam no capítulo “Desmontagem da centrifugadora” 
e  limpe-a  seguindo as instruções que constam no capítulo “Limpeza 
e manutenção”. Antes de desmontar a centrifugadora, certifique-se de que esta 
está desligada (o  interruptor 0/I  A8 deve estar na posição 0 – desligado), que 
o cabo de alimentação está desligado da tomada elétrica e que as peças rotativas 
estão paradas.

RECOMENDAÇÕES E DICAS ÚTEIS
■	 Antes de iniciar a  extração de sumo, lave todos os ingredientes e  corte-os em 

pedaços mais pequenos que consigam passar pelo tubo de alimentação A2. Retire 
os caroços que se encontram em alguns frutos, tais como alperces, pêssegos, 
mangas, etc., e cascas não comestíveis de laranjas, ananases, melões, tangerinas, 
etc.

■	 Para obter melhores resultados, processe apenas frutas e  vegetais frescos 
e maduros. Frutas e vegetais demasiado maduros ou verdes afetam negativamente 
o sabor final do sumo.

■	 Se extrair sumo de frutas e vegetais com consistências diferentes, recomendamos 
que comece pelas frutas e vegetais mais moles, p. ex., citrinos, bagas, etc., e  só 
depois processe os frutos mais duros, p. ex., maçãs. Selecione sempre a velocidade 
adequada para o tipo de ingredientes que pretende processar.

■	 Não utilize a  centrifugadora para processar ingredientes congelados ou 
demasiado duros, como, por exemplo, cana-de-açúcar.

■	 Coloque os ingredientes no tubo de alimentação A2 gradualmente e empurre-os 
para baixo com pressão moderada. Não encha demasiado o tubo de alimentação 
A2 e não empurre os ingredientes demasiado depressa e com pressão excessiva. 
O processo de separação do sumo da polpa ocorre gradualmente e não será mais 
rápido por empurrar os ingredientes para dentro mais rapidamente.

■	 Para evitar que o  sumo de maçã acabado de espremer fique castanho, pode 
adicionar um pouco de sumo de limão.

■	 Para evitar perder minerais importantes, recomendamos consumir o  sumo 
imediatamente depois de ser espremido.

DESMONTAGEM DA CENTRIFUGADORA
1. Confirme se desligou a centrifugadora colocando o interruptor 0/I A8 na posição 

0 – desligado, e se desligou o cabo de alimentação da fonte de alimentação. Espere 
até que as peças rotativas parem totalmente antes de desmontar o  aparelho. 
Espere até que o sumo escorra e rode o sistema anti-gotas A12a para a esquerda 
para evitar escorrimento.

2. Solte o braço retentor A6 da tampa e incline-o para baixo.
3. Retire a tampa A3 e remova o recipiente para polpa A13 inclinando a parte inferior 

de modo a que saia da unidade base. De seguida, faça o  recipiente para polpa 
deslizar por debaixo do rebordo do coletor de sumo A5.

4. Retire o coletor de sumo A5 com o filtro de titânio A4 lá dentro puxando-o para 
cima de modo a que saia da unidade base A7.

5. Retire o filtro de titânio A4 do coletor de sumo A5. Recomendamos que o filtro A4 
seja removido no lava-loiça.

Atenção: 
Há uma lâmina na parte central do filtro A4. Tenha especial cuidado para 
evitar ferimentos ao manusear o filtro A4. Não toque na lâmina.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
■	 Certifique-se de que esta está desligada (o interruptor 0/I deve estar na posição 

0 – desligado), que o cabo de alimentação está desligado da fonte de alimentação 
e que as peças rotativas estão paradas.

■	 Depois de desmontar a centrifugadora em peças individuais, limpe-a de acordo 
com as seguintes instruções. É mais fácil limpar a  centrifugadora logo após ser 
utilizada, antes de o sumo e a polpa ficarem ressequidos.

■	 O empurrador A1, o filtro de titânio A4 e o recipiente para polpa A13 podem ser 
lavados na máquina de lavar loiça. Recomendamos que lave o filtro de titânio A4 
na prateleira superior da máquina de lavar loiça.

Limpeza da centrifugadora
■	 Limpe a unidade base da centrifugadora com um pano suave húmido e depois 

seque-a totalmente.
■	 Limpe todos os resíduos de comida do cabo de alimentação.

Limpeza do coletor de sumo, da tampa, do empurrador, do recipiente 
para polpa e do depósito para sumo
■	 Lave todas as peças com água morna e detergente de cozinha. Enxague em água 

limpa e seque.

Limpeza do filtro
■	 Para que seja possível extrair o sumo corretamente, é necessário que o filtro A4 

esteja perfeitamente limpo. A  presença de polpa ressequida no filtro A4 afeta 
negativamente a eficácia da extração de sumo.

■	 Imediatamente após ter terminado a extração de sumo, mergulhe o filtro A4 em 
água quente com detergente de cozinha durante cerca de 10 minutos. 

■	 Passe o filtro A4 por água corrente e  limpe-o com uma escova de nylon, desde 
o centro até às extremidades. Para evitar a ocorrência de ferimentos, não toque 
na lâmina que se encontra no centro do filtro. Após limpar o filtro A4, segure-o à 
luz para verificar se os orifícios estreitos não estão obstruídos. Se os orifícios ainda 
estiverem obstruídos, mergulhe o filtro A4 em água quente com 10% de sumo de 
limão para soltar os resíduos ressequidos e lave-o novamente com a escova.

■	 De seguida, enxague totalmente o filtro A4 com água corrente e deixe-o sequer ao 
ar.

Eliminação de depósitos, manchas difíceis e odores
■	 Alguns tipos de frutas e  vegetais podem provocar descoloração das peças 

plásticas da centrifugadora. Para que isso não aconteça, lave todas as peças 
amovíveis imediatamente após a  utilização. Se já tiver ocorrido descoloração, 
pode mergulhar as peças plásticas amovíveis em água com 10% de sumo de limão.

■	 Não mergulhe a unidade base nem o cabo de alimentação em água nem qualquer 
outro líquido e não lave estas peças com água corrente.

■	 Não utilize gasolina, solventes, esponjas ásperas ou agentes abrasivos ou 
agressivos para limpar a centrifugadora.

ARMAZENAMENTO

■	 Quando não estiver a utilizar o aparelho, guarde-o num local seco fora do alcance 
das crianças. Pode guardar o aparelho ainda montado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Intervalo de tensão nominal ............................................................................................... 220−240 V 
Frequência nominal....................................................................................................................50/60 Hz
Potência nominal de entrada ...................................................................................................1.200 W 
Classe de proteção contra choque elétrico ......................................................................................2
Nível de ruído .................................................................................................................................85 dB(A) 

O nível de emissão de ruído declarado do aparelho é de 85 dB(A), o que representa um 
nível A de potência acústica em relação a uma potência acústica de referência de 1 pW.

Explicação de terminologia técnica
Classe de segurança para proteção contra choque elétrico:
Classe II – é oferecida proteção contra choque elétrico por isolamento duplo ou 
reforçado.

Reserva-se o direito a alterar o texto e os parâmetros técnicos.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE 
MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS
Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos 
designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO 
USADO

Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais 
significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem 
ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para 
efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, entregue estes 
aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em 
alguns estados da União Europeia ou outros países europeus, pode 
devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar um 
aparelho novo equivalente.
A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais 

valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que 
podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais 
informações às autoridades ou instalações de recolha locais.
De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de 
eliminação incorreta deste tipo de produto.
Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações 
necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.
Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.
Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite 
as informações necessárias sobre o método de eliminação correto à autarquia local 
ou ao seu revendedor.

Este aparelho cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE 
relacionadas com o mesmo.


