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“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,

ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a

supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem
com o aparelho.”



Parabéns, agora você possui o Espremedor Mondial Turbo Citrus com alto padrão 
de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos.
Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e 
limões.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom 
funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

• Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial 
acarretará na perda da garantia contratual.

• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto      
(127 / 220V) é compatível com a rede elétrica local.

• Utilize o produto em local plano e seco.
• Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas, não 

molhe ou mergulhe-o em água ou outro tipo de líquido.
• Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou 

sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, utilizem o 
produto sem a supervisão de um responsável.

• Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver 
apoiado, evitando derrubá-lo.

• Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
• Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
• Nunca use o produto com o cabo plugue ou o plugue danificado, ou ainda se o 

produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica 
Autorizada Mondial.

• Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e 
nunca o transporte por este.

• Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, 
para se proteger contra acidentes.

• O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar 
seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a 
perda da garantia contratual.

Montagem do produto

Para montar seu Espremedor Mondial Turbo Citrus, coloque a jarra sob a Base 
Motora, girando-a até seu travamento. Em seguida, coloque a Peneira e acima dela, 
encaixe o Cone e a Tampa.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de um responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO UTILIZAR SEU ESPREMEDOR

• Monte seu produto conforme orientações em “Montagem do Produto”.
• Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
• O funcionamento do produto se dá através da pressão da fruta (laranja ou limão) no cone 

extrator de suco, que começará a girar. O Espremedor MONDIAL Turbo Citrus possui 
motor reversível (gira para os dois lados), facilitando a extração do suco.

• Após extrair a quantidade de suco desejada (jarra com capacidade para até 1,25 l), remova o 
plugue da tomada.

• Retire o Cone extrator, a Peneira e retire a Jarra da Base Motora.
• Coloque a Tampa sobre a Jarra e pronto! O suco poderá ser levado à mesa.

COMO LIMPAR SEU ESPREMEDOR

• Após servir o suco, lave as peças do seu produto (jarra, cone, peneira e tampa) com uma 
esponja macia e sabão neutro.

• Para limpar a base de seu espremedor, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos 
abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc, para não riscar a superfície do seu 
aparelho.

• O seu Espremedor Mondial Turbo Citrus possui guarda-fio na base que permite ajustar o 
tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

Jarra graduada
com 1,25 l.

1 cone para extração
de suco de laranja e
limão.

Guarda-fio que
permite ajustar o
tamanho do cabo.

Acionamento automático,
funciona c/ a pressão do cone.
Motor reversível funciona nos

dois sentidos.


