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BEM-VINDO
1. Por favor, siga cuidadosamente as instruções para facilitar o uso, melhor manutenção
e vida útil mais longa do seu Espremedor Série Extrator GREENIS.
2. Por favor, mantenha o manual do usuário em local de fácil acesso.
3. Por favor, verifique se a corrente, a tensão e a frequência estão de acordo com o
padrão do seu país.
4. O design e funcionamento do espremedor estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
devido ao desenvolvimento contínuo do produto.
5. Este espremedor destina-se apenas para uso doméstico.
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INSTRUÇÕES INICIAIS
1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiencia e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
2. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam
brincando com o aparelho.
3. Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou um sistema de controle
remoto.
4. Limpar as superfícies em contato com alimentos utilizando um pano úmido.
5. Este espremedor destina-se apenas para uso doméstico.
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Instruções Importantes

Mensagem ao Cliente GREENIS

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas,
incluindo o seguinte:
● Leia todas as instruções.

A GREENIS se dedica a fornecer nutrição 100% natural aos nossos clientes através de
nossos utensílios de cozinha de alta qualidade. Com o espremedor GREENIS, você pode

● Proteja contra o risco de choque elétrico. Não coloque este aparelho na água ou outro líquido.

desfrutar de uma variedade de sucos ricos em nutrientes, além desses benefícios:

● Este aparelho não pode ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e seu fio elétrico for a do
alcance de crianças.
● Desconecte da tomada quando não estiver usando, antes de colocar ou remover peças, e antes de limpar.

● Habilidade de espremer verduras, ervas e gramíneas (com alto rendimento) quando
preparadas corretamente.

● Evite o contato com peças móveis. Nunca coloque os ingredientes manualmente. Sempre use o empurrador
de alimentos.

● Espremer frutas e vegetais.

● Nunca use nenhum aparelho com o fio ou plugue danificados, após mal funcionamento do
aparelho, ou se cair ou danificar-se de alguma forma. Leve os aparelhos ao serviço de assistência
técnica mais próximo para revisão, reparos, ou ajustes mecânicos ou elétricos.
● O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante pode causar incêndio,
choque elétrico ou ferimentos.
● Não use ao ar livre.

● Extraído a frio, para produzir um suco rico em enzimas e nutrientes.

● Não deixe o fio pendurado na borda da mesa ou balcão.

● Baixa velocidade (RPM), para minimizar a oxidação e produzir sucos mais duradouros.
● Tampa para controlar a saída de suco.
● Menos resíduos do que espremedores centrífugos.

● Certifique-se de colocar o interruptor na posição OFF após cada uso do seu espremedor.
Certifique-se de que o motor pare completamente antes de desmontar.
● Não coloque os dedos ou outros objetos na abertura do espremedor enquanto estiver em
funcionamento. Se o alimento ficar travado na abertura, use o empurrador de alimentos ou outro
pedaço de fruta ou vegetal para empurrá-lo para baixo. Quando este método não for possível,
desligue o motor e desmonte o espremedor para remover os alimentos.
Aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de
maneira segura e se entenderem os riscos envolvidos.
● Crianças não podem brincar com esse aparelho.

● Sem lâminas afiadas.

● O tempo de trabalho contínuo mais longo é de 14 minutos. Continue o trabalho depois que o motor esfriar.

● Livre de BPA.

● Design que economiza espaço.
● Ejeção automática da polpa para extração contínua de sucos.
● Função reversa integrada elimina o entupimento para extração contínua de sucos.
● Baixo nível de ruídos.

● Este aparelho não possui função para configuração de velocidade.
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Montagem, Desmontagem e Limpeza

Componentes do Produto

1. Anexe o conjunto do cilindro ao corpo, gire no sentido
anti-horário para prender, como mostrado.

Empurrador
Cone processador

Funil
Tampa

Coador

2. Insira a broca no cilindro. Insira o coador na broca,
como mostrado. A tampa deve ser anexada no final do
cilindro, gire no sentido anti-horário para prender.

3. Insira o recipiente do suco abaixo do buraco no meio do
cilindro para coletar o suco. Insira o recipiente da polpa
abaixo da tampa do cilindro para coletar a polpa. Ligue a
máquina.

Broca

Cilindro

4. Pressione o botão “ON” e coloque os ingredientes
suavemente com o empurrador.

5. Após o uso, certifique-se de desconectar e desmontar. Acione a
trava de segurança. Gire o cilindro no sentido horário para
desmontar.

6. Limpe a superfície das peças em contato com os
alimentos com a escova de limpeza. Se a unidade não for
limpa após cada uso, a polpa seca poderá atolar a máquina
para uso futuro.

Dicas: Para vegetais como cenouras, corte em fatias para caber no tubo de alimentação. Para grãos, lave e deixe de molho em água
antes de triturá-los. Especialmente para pós de arroz, coloque-os no tubo de alimentação com água adicional. Se este produto parar
devido a uma quantidade excessiva, pressione “inverter”. Depois que o eixo helicoidal começar a inverter 2 ou 3 vezes, a máquina
começará a operação normal.

Tampa do suco

Carnes e peixes adequadamente congelados podem ser picados com facilidade.

Precauções:
Recipiente da polpa

Recipiente do suco

Base do motor

● Desligue o aparelho após o uso. Pressione o botão liga/desliga com as mãos secas.
● Sempre desconecte o aparelho da tomada se ele não for utilizado e antes de montar, desmontar ou limpar.
● Não mergulhe a base do motor ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido. Não lave a base do
motor ou o cabo de alimentação com água. Use um pano macio para limpar a superfície.
● Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas
qualificadas, a fim de evitar riscos.
● Pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos se usar peças e acessórios não autorizados ou montar uma
máquina sem autorização.
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Como Usá-lo

Como fazer suco de vegetais

Ao extrair suco de uva

Ao espremer legumes folhosos e duros, use o filtro de
sucos. Ao combinar frutas ou vegetais macios e duros,
como maçãs e cenouras, você deve alternar as
quantidades de ambos. Sempre use produtos frescos para
obter melhores resultados.

Uvas geralmente têm sementes e podem bloquear os
pequenos orifícios do filtro de sucos e causar danos ou mau
funcionamento. Sugestão: depois de espremer um cacho de
uvas, limpe o filtro de sucos e remova as sementes de uvas
do filtro. Então, use-o novamente.

Ao extrair suco de folhas de trigo ou
pinheiro

Ao extrair suco de frutas e legumes
macios ou com polpa

Lave as folhas de trigo e pinheiros. Insira em pequenas
quantidades. Para obter melhores resultados, não force
quantidades excessivas de produto. Isso levará mais tempo
para processar.

Quando você extrai suco de frutas, pepinos, cenouras e
batatas, a polpa ainda pode conter suco. Para suco
completo, misture as frutas com vegetais ricos em fibras.
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Temperos picados
Você pode misturar pimentas frescas com cebola, tomate,

Como fazer bolo de arroz

gengibre e alho, se quiser, e depois picar todas juntas para
fazer salsa. Se você quiser bem finos, repita o processo de

(1) Cozinhe o arroz glutinoso a vapor, misture com sal e
óleo de gergelim.
(2) Extraia o arroz duas vezes para obter o bolo de arroz.

picagem novamente.

Camarões
Seque bem os camarões antes de moer. Se você inserir anchovas
secas com camarão, obterá um tempero natural.

Anchovas
Como fazer sobremesas congeladas

Seque bem as anchovas pequenas/médias. Coloque 2 ou 3 no

Corte as frutas frescas em pedaços e guarde no freezer. Coloque em
pedaços pequenos um de cada vez.

cilindro, uma de cada vez. Anchovas têm abundância de cálcio.
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O Que Fazer ou Não Fazer com o
Espremedor GREENIS

Solução de Problemas

● Nunca coloque gelo na máquina.

Verifique o guia de solução de problemas abaixo antes de solicitar assistência ou
manutenção. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o
Atendimento ao Cliente para obter suporte. Quando o dispositivo não funcionar:

● Se você não tiver certeza de qual filtro usar e não estiver extraindo, use o cone de processamento.

A. Verifique se o plugue está posicionado corretamente.

● Ao espremer, na maioria das vezes você extrai com o filtro de suco.

B. Verifique se todos os componentes estão instalados corretamente. Somente quando
todos os componentes estão inseridos/montados corretamente, o dispositivo pode ser
operado. Se o espremedor emitir um ruído estranho ou não iniciar, verifique novamente a
montagem.

● Nunca force as frutas ou legumes na máquina.
● Há um botão de reversão se o alimento ficar preso.
● Nunca coloque facas ou garfos, etc., na abertura. Utilize apenas o empurrador fornecido com a
máquina.
● Lembre-se de que o GREENIS não é um moedor de grãos.
● Ao picar nozes (manteiga de nozes), sempre coloque nozes duras, como amêndoas e avelãs, de molho
durante a noite.

O aparelho para quando está extraindo.
Verifique se o plugue de alimentação não soltou. Certifique-se de não colocar alimentos
excessivos ou duros no espremedor. Verifique se o dispositivo não funcionar
continuamente por muito tempo.
O aparelho treme ao extrair
A rotação do motor pode fazer com que ele balance levemente. Verifique se o dispositivo

● Ao extrair leite a partir de legumes, como soja, sempre deixe os legumes de molho.

está em uma superfície nivelada. Por favor, verifique se a comida está preparada

● Ao moer grãos de café e fazer manteigas de nozes, insira os grãos lentamente.

corretamente.

● Ao espremer folhas de trigo, pulverize ou enxágue primeiro e a folha quase passará sozinha.

Separação do suco

● Nunca recoloque a polpa de folha de trigo na máquina. Você obterá muito pouco suco na

Observe que alguns ingredientes têm densidades diferentes e você pode notar uma

segunda vez e você sobrecarregará a máquina.

ligeira separação durante o suco. Simplesmente misture e aproveite.
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Especificações do Produto
Modelo

Potência

F-9600
Veja etiqueta de classificação na parte inferior
do produto
150 W

Velocidade

60 RPM

Dimensão (P*A*L)

45*34*15 cm

Voltagem/Frequência

Conteúdo da Caixa
Base do motor

1 unidade

Broca

1 unidade

Cilindro

1 unidade

Funil

1 unidade

Coador

1 unidade

Cone processador

1 unidade

Empurrador

1 unidade

Escova de Limpeza

1 unidade

Tampa do suco

1 unidade

Tampa do cilindro

1 unidade

Recipiente do suco

1 unidade

Recipiente da polpa

1 unidade

Cabo elétrico

1 unidade

Manual do usuário com receitas

1 unidade
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