ADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL
110/220 V, CONEXÃO TOMADA 2P+T

Características principais
Marca

SOLUTION-mima plast

Modelo

Benjamin t adaptador

Unidades por embalagem 100
Outros
Tipo de portas do adaptador: Europeia
Tipo de pinos do adaptador: Europeu
Quantidade de portas do adaptador: 03
Quantidade de pinos do adaptador: 2
Com porta USB: Não
É kit: Não
Descrição
PLUG ADAPTADOR BENJAMIN BOBI TIPO "T" ENTRADA 10 AMPERES
E SAÍDA 10 E 20 AMPERES

Rua 04, SN, Quadra 14, Lote 37, Sala 2 – Setor Mandu II – Luziânia – GO - Cep: 72.814.590
CNPJ: 25.249.082/0001-33 - Inscrição estadual 10.668.326-8 – CCM 2000003390
Telefones: (61) 3601-2831 email: solutioncomercio@gmail.com
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CAFETEIRA VETRO
CAFFE 30X
As Cafeteiras Elétricas Agratto
preparam seu café e o mantém
quente para você aproveitar o
sabor.
JARRA DE VIDRO
O modelo de 30 xícaras possui jarra de vidro
com capacidade de 1,2L é perfeito para a família.
CORTA PINGOS
Sistema de alavancas que evita a sujeira e o
perigo de se queimar com o café.
Todas as imagens desta ﬁcha são meramente ilustrativas.

BASE DE AQUECIMENTO
Mantém o café aquecido.
FILTRO PLÁSTICO REUTILIZÁVEL
Filtro reutilizável que evita o uso de ﬁltro
de papel.
CONJUNTO PARA A CAFETEIRA
- Filtro reutilizável
- Suporte para ﬁltro
- Colher de medida

www.agratto.com.br
teira

ilustrativas.
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30 Xícaras de Café 40ml

Café para toda a família

Alça Térmica

Mais segurança ao manusear

Caﬀe
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Jarra de Vidro

Com tampa de uso simples

Sistema Corta Pingos
Mais segurança e limpeza

Filtro Reutilizável

Não precisa de ﬁltro descartável

Cafeteira ELÉTRICA

6

VETRO CAFFE

CEV30-01

966521
7 898461

127V

Imagens meramente ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS
SKU

6049
6050

DESCRIÇÃO

VOLTAGEM MODELO CAIXA

TÉCNICO
CÓD. DE BARRAS

EMP. PESO BRU.

PESO LÍQ.

CxLxA - mm

M³

QTD. POTÊNCIA

FREQ.

FISCAL
Garantia

1
UN 7898461966521 6 1,680 Kg 1,460 Kg 275x200x320 0,0176
60Hz 12 meses
820W
MTR 1 7898461966528 6 11,200 Kg 8,760 Kg 605x560x335 0,11349 6
1
7898461966514 6 1,680 Kg 1,460 Kg 275x200x320 0,0176
UN
220V CEV30-02
CAFETEIRA ELÉTRICA VETRO CAFFE 30X CEV30-02 220V
60Hz 12 meses
700W
MTR 1 7898461966511 6 11,200Kg 8,760 Kg 605x560x335 0,11349 6
A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.
CAFETEIRA ELÉTRICA VETRO CAFFE 30X CEV30-01 127V

127V

CEV30-01
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Import.
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CLIMATIZADOR

Acesse
a pasta
do produto
no drive

NOBILLE CLM 4
Sistema evaporativo tipo colmeia
Resfria e umidiﬁca o ar no ambiente

Econômico
Baixo consumo de energia elétrica

Fácil transporte
Com quatro rodas e alça embutida na parte traseira

Controle de ventilação
Com três níveis de velocidade

Reservatório de 4 litros
Ambiente climatizado por até 8h em velocidade baixa

Aletas oscilantes
Oscilação automática das aletas internas
e regulagem manual das aletas externas

Acompanha gel refrigerante

250m

m

24

5m

m

565mm

basta adicionar água no gel refrigerante e agitar
o recipiente antes de colocá-lo para congelar.
Após congelado insira-o dentro do reservatório.

CARACTERÍSTICAS
SKU
DESCRIÇÃO
TENSÃO CÓD. DE BARRAS CAIXA EMP.* PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm
M³ QT. FABRICA POT. VAZÃO CAPAC.
2
9575 CLIMATIZADOR NOBILLE CLM4-01 BRANCO 04 LITROS 80W 127V VENTISOL
7898461969515
UN
5,100 Kg 4,000 Kg 300x275x600 0,0495 1 Importado 80W 300m³/h
127V
4L
9574 CLIMATIZADOR NOBILLE CLM4-02 BRANCO 04 LITROS 80W 220V VENTISOL
7898461969522
2
220V
UN
5,100 Kg 4,000 Kg 300x275x600 0,0495 1 Importado 80W 300m³/h
4L
A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modiﬁcações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

ventisol.com.br

- Lave o painel evaporativo com água limpa.
- Uma escova macia pode ser usada para limpeza.
LIMPEZA EXTERNA:
- Limpe o corpo do produto com um pano úmido, após limpar
seque com um pano limpo.
- Não utilize materiais abrasivos e não molhe o painel de
controle.
Os climatizadores por utilizarem água geram calciﬁcação.
Para realizar a descalciﬁcação despeje 500ml de água no
reservatório e dissolva 2 colheres de ácido cítrico (facilmente
encontrado em farmácias de manipulação), deixe agir entre
15min e 20min. Em seguida enxágue o reservatório com água
limpa por no mínimo duas vezes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo
Tensão
Potência
Nível de Ruído
Reservatório
Corrente Nominal
Área de Abrangência
Consumo de Água

CLM4-01
127V
80W
60dB
4L
0.47A
20-25m²
1L/h

CLM4-02
220V
80W
60dB
4L
0.27A
20-25m²
1L/h

TERMO DE GARANTIA
A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao
consumidor a leitura prévia do manual de instruções para
melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.
1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos
seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a
garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus
produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme
Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A
garantia abrange defeitos de fabricação do produto.
Componentes, acessórios e bomba de água, garantia legal de
90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos,
ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item
quatro) sempre acompanhadas de Nota ﬁscal.
GARANTIA VENTISOL.
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a
reposição de peças que apresentem defeito técnico de

fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico
Autorizado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade
mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com
descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento
gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no
parágrafo 1.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do
aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica
Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente
usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer
qualquer das condições abaixo:
• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga
elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
• Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz
solar, salinidade ou gordura;
• Uso em desacordo com as informações deste manual de
instruções;
• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva
ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada
pela VENTISOL, ou se for veriﬁcado sinal de violação de suas
características originais;
• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou
adulterações.
IMPORTANTE
• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste
Termo de Garantia.
• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes
autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site:
www.ventisol.com.br.
• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado
VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email
sac@ventisol.com.br.
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07- Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br
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MANUAL DO
CONSUMIDOR

CLIMATIZADOR NOBILLE

MODELO
CLM4

Obrigado por adquirir o CLIMATIZADOR NOBILLE. Antes de
utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções.
Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.
• Este manual contém informações importantes de
segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de
segurança.
• Veriﬁque se este manual é compatível com a versão mais
atualizada no site, na página do produto.
• O correto funcionamento de seu produto depende da leitura
deste manual de instruções.
• Veriﬁque se o modelo do seu produto corresponde com o da
embalagem ou se não há alguma peça faltando.
• Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os
Cuidados para sua Segurança.
• Para manutenção, procure um proﬁssional especializado.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA
1. Tire o aparelho da tomada antes de encher o reservatório;
2. Não tocar no cabo de energia com as mãos molhadas;
3. Não limpar, proteger e transportar o produto quando o mesmo
estiver conectado a tomada;
4. Não obstruir a saída de ar deste produto;
5. Não coloque nada pesado sobre este aparelho;
6. Não expor este produto ao sol por um longo período;
7. Sempre utilizar este aparelho em superfícies planas;
8. Depois de colocar água, não deslocar ou inclinar o aparelho;
9. Não exceder o volume máximo indicado de água deste aparelho;
10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou instruídas ao uso do aparelho por alguém que
seja responsável por sua segurança;
11. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem
com este aparelho;
12. Se o cabo de alimentação estiver daniﬁcado, ele deve ser
substituído pelo agente de serviços do fabricante ou por um
técnico igualmente qualiﬁcado para evitar situações de risco;
13. Não utilizar o produto próximo de gases ou combustíveis
explosivos;
14. Este produto é indicado para áreas internas. Não exponha a
chuva;
15. Mantenha a saída de ar afastada de cortinas e paredes;
16. Não utilize este aparelho nas imediações de uma banheira,
chuveiro ou piscina;
17. Não insira objetos na entrada e saída de ar do aparelho a ﬁm de
evitar danos;

18. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada do climatizador,
não utilize extensões, ‘’T’’, benjamins ou adaptadores.

PARTES E PEÇAS
5. Reservatório
6. Plugue
7. Filtro
8. Gel Refrigerante

1. Painel de controle
2. Aletas
3. Rodas
4. Nível reservatório

GEL REFRIGERANTE

01

08
06

02
07

04
05
03

Painel de controle:
A. Oscilar - Aciona a oscilação.
B. OFF - Desliga a ventilação.
C. Baixa - Aciona a ventilação em nível baixo.
D. Médio - Aciona a ventilação em nível médio.
E. Alto - Aciona a ventilação em nível alto.
F. Climatizar - Aciona a refrigeração (necessário o uso do gel
refrigerante .
A

B

C

- O gel refrigerante é indicado para manter a água do tanque
refrigerada por período prolongado.
- Para utilizar basta adicionar água no gel refrigerante (08) e
agitar o recipiente antes de colocá-lo para congelar. Após
congelado insira o gel refrigerante (08) dentro da água do
tanque.
Importante:
- O gel refrigerante não deve ser aberto após a adição da água.
- Não deve ser ingerido.
- Mantenha-o longe de crianças.
-O nível de água do reservatório deve estar abaixo do nível
máximo antes de adicionar o gel refrigerante ou o gelo .
- Para utilizar gelo no reservatório certiﬁque-se de que
congelou água limpa e em seguida insira no reservatório.
- Não deixe o gel refrigerante por muitas horas em seu
congelador, isto pode causar danos ao material do mesmo.

ENCAIXE DAS RODAS

INSTRUÇÕES DE USO

Fig. 01

• O nível de água do tanque deve ser maior que o mínimo
quando a climatização estiver ativada.
• O gel refrigerante (ou gelo) precisa ser adicionado no
reservatório de água quando desejar utilizar a refrigeração.

D

E

F

Coloque o climatizador deitado
em uma superfície plana.
O climatizador possui em sua
base 4 entradas para o encaixe
das rodas. Encaixe as rodas até o
limite permitido. Fig.02.

03
Fig. 02

LIMPEZA
Antes de realizar qualquer procedimento de limpeza
desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Este aparelho funciona como um ﬁltro, portanto deve estar
sempre limpo. Para sua saúde, limpe uma vez a cada 2 semanas.
- Desconecte o aparelho durante o enchimento e limpeza
Inserindo água no reservatório:
Retire o reservatório de água da parte inferior traseira do
climatizador e adicione água limpa.
• Por favor, atente-se ao nível da água.
• O nível de água do reservatório deve ser inferior ao máximo.

LIMPEZA DO PAINEL EVAPORATIVO E FILTRO:
- Desligue o aparelho, tire-o da tomada, solte o parafuso na
borda superior da tela do ﬁltro e puxe as alavancas.
- Lave o ﬁltro com detergente neutro diluído em água morna e
enxágue com água limpa.

FERRO ELÉTRICO
VAPORE
A linha de Ferros de Passar Agratto
veio para completar sua casa.
Todas as bases são antiaderentes e
a alça é ergonômica.
COMPACTO E EFICIENTE
Design compacto e leve, para passar
as roupas sem se cansar.
REGULAGEM DE TEMPERATURA
Ajuste para diversos tipos de tecidos.
BASE ANTIADERENTE
Ajuda a deixar as roupas mais lisas.

LUZ DE FUNCIONAMENTO
Avisa quando o ferro está em
funcionamento e aquecido.

Todas as imagens desta ﬁcha são meramente ilustrativas.

SALVA BOTÕES
A ponta dos ferros são arredondas para
evitar perfurações e não arrancar botões.

vapore

ALÇA ERGONÔMICA
Alça com empunhadura confortável.
COPO MEDIDOR
Os modelos a vapor vem com um copo
para colocar água nos reservatórios.

www.agratto.com.br
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CARACTERÍSTICAS
SKU

DESCRIÇÃO

VOLTAGEM MODELO CAIXA

TÉCNICO
CÓD. DE BARRAS

EMP. PESO BRU.

PESO LÍQ.

CxLxA - mm

M³

QTD. POTÊNCIA

FREQ.

FISCAL
Garantia

1
UN 7898461966576 10 0,754 Kg 0,646 Kg 250x105x125 0,00328
60Hz 12 meses
1250W
MTR 1 7898461966573 6 4,600 Kg 4,300 Kg 330x260x265 0,02273
6
1
7898461966583 10 0,754 Kg 0,646 Kg 250x105x125 0,00328
UN
6056 FERRO DE PASSAR AGRATTO VAPORE FV-02 220V
220V
FV-02
60Hz 12 meses
1400W
6
MTR 1 7898461966580 6 4,600 Kg 4,300 Kg 330x260x265 0,02273
A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.
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MPR871

MULTI
PROCESSADOR
4 EM 1 OSTER®
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

MULTIPROCESSADOR 4 EM 1

MPR871

MULTIPROCESSADOR
DE ALIMENTOS
4 EM 1 OSTER® Com
1.000 W de potência

SURPREENDA-SE COM A PRATICIDADE

O multiprocessador da Oster® tem watts
de sobra para você potencializar sua rotina
alimentar. E os quatro acessórios deixam a sua
cozinha bem equipada com um único aparelho.

Com 1000 W de potência, lâminas em
aço inox afiadas e um design moderno,
intuitivo e de fácil manuseio, suas receitas
ficarão muito mais práticas e rápidas.

Explore os 4 acessórios para preparar
uma variedade de receitas incríveis!
Entrada, salada, molhos, sucos petiscos
e até massas de bolos.

POTÊNCIA E DESIGN

EXPERIMENTE TODAS AS POSSIBILIDADES

INSPIRE-SE

Liquidificador: para fazer de sucos a
molhos.

com tudo o que você precisa
para criar as melhores e mais
variadas receitas.

Processador: para moer, picar, cortar,
fatiar, ralar e triturar diversos alimentos,
inclusive gelo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APOIO DE COMUNICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Modelo

MPR871

Tensão

127 V /220 V

Potência

1000W

Consumo

1,0 KW/H

Dimensões [LxAxP]
Modelos Compatíveis
Peso
Garantia

LIQUIDIFICADOR-215x400x225mm
MULTIPROCESSADOR-250x390x230mm
N/A
2,250 kg
1 ano

FISCAL
Classiﬁcação ﬁscal
Alíquota IPI

8509.40.50
0%

EMBALAGEM INDIVIDUAL
Dimensões [LxAxP]
Peso bruto
Código de barras [EAN-13]

410x330x205mm
3,5 Kg
127 V - 7898615983626 / 220 V - 7898615983633

EMBALAGEM COLETIVA
Dimensões [LxAxP]
Peso bruto

430x355x420mm
7,09 Kg

Código de barras [DUN-14]

127 V - 1 7898615983623 / 220 V - 1 7898615983630

Quantidade por embalagem

2

Página de produto
e e-mail marketing

FICHA TÉCNICA

MODELOS

MPR870
MPR871
MPR872

Manual de Instruções

Multiprocessador
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação,
é a mesma da tomada a ser utilizada.
Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do
alcance de crianças.
Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não
capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize
o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem
próximo ao forno, para evitar acidentes.
Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não emerja a base do
multiprocessador, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca
permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação
com as mãos molhadas.
Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga
pode danificar o produto e causar acidentes.
Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem
danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar
riscos.
Nunca use o aparelho ou suas partes se estiverem danificadas. Encaminhe-o ao fabricante
ou agente autorizado.
Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser
feita somente por meio do serviço autorizado Oster.
Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo
fabricante, pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados
para efeito de garantia.
Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física,
sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que
estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando
com o aparelho.
O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado
à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver
sendo montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua
utilização.
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Não levante ou transporte o seu multiprocessador pela alça quando estiver encaixado na
base, pois ela pode se quebrar e danificar o aparelho.
Antes de ligar o produto certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
O produto só funcionará com os acessórios bem encaixados e travados. Maiores informações
no capítulo “Utilizando seu multiprocessador”.
Tome muito cuidado ao manusear as lâminas e discos, pois eles são muito afiados e podem
causar ferimentos.
Sempre remova a lâmina ou disco antes de despejar o conteúdo da jarra ou copo.
Mantenha mãos e utensílios fora do copo ou da jarra do processador quando este estiver
conectado a uma fonte de energia. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
Não coloque nenhum objeto dentro do produto quando ele estiver em funcionamento e nunca
ligue-o com o recipiente vazio.
Se as lâminas ou discos ficarem presos, desligue o produto antes de retirar os ingredientes
que estiverem obstruindo-os.
Não exceda o nível máximo indicado no manual.
Nunca use os dedos ou qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento para dentro do
tubo de alimentação ou contra as lâminas. Sempre utilize o pilão que acompanha o produto.
Antes de remover a jarra ou o liquidificador (dependendo do seu modelo de processador)
da base sempre desligue o plugue da tomada e espere até que as lâminas estejam
completamente paradas.
Não adicione ao copo, ou jarra, ingredientes com temperatura acima de 80˚C. Deixe-os
esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los.
Sempre desligue pelo botão de velocidade, na posição Desliga.
Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e
então puxe para desconectar.

Somente para uso doméstico

MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES
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COMPONENTES DO PRODUTO

Base Principal
Botão de velocidade
Trava de segurança
Eixo adaptador
Jarra multiprocessador
Lâmina de corte
Tampa transparente
Tubo de alimentação

Pilão 1
Pilão 2
Conjunto da lâmina
Borracha de vedação
Jarra Liquidificador
Tampa
Tampa medidora
Disco para cortar / ralar
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Lâmina para bater
massas leves
Disco emulsificador
Cone do espremedor
Peneira do espremedor
Acessórios disponíveis
apenas para o modelo MPR870
e MPR872.

FUNÇÕES DO PRODUTO
Sistema de segurança
Faz com que o motor ligue apenas se os acessórios estiverem encaixados corretamente,
evitando acidentes.

Motor com sistema de engrenagens
Este multiprocessador possui um motor de alta potência e um conjunto de engrenagens que
reúne força e velocidade, dependendo do acessório utilizado.

Botão de velocidades
Pulsar
Utilize esta função toda a vez que precisar de rápidos acionamentos do motor como por
exemplo, triturar alimentos duros de modo intermitente. Para utilizar, gire o botão para a
esquerda até a posição
, e mantenha pelo tempo necessário, ao soltar o botão o
motor irá parar.

Velocidade Média
Para misturar massas, ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc.
Fazer papinhas, liquidificar gelatinas, mousses, polpa de frutas, sorvetes,etc.
Para picar ou cortar vegetais ou alimentos macios.

Velocidade Alta
Para moer, cortar, picar e triturar gelo, carnes ou grãos. Fazer vitaminas com gelo, bater
sorvete, creme com leite, chantilys, etc.

Disco de corte - lado 1
Ideal para fatiar / cortar alimentos macios
4

Disco de Ralar - lado 2
Com ele você pode ralar os alimentos. Ideal para o preparo de saladas ou refogados.
Você também pode ralar chocolate, queijos rígidos ou macios.

Pilões

Servem para empurrar os alimentos contra as lâminas, aproveitando melhor todos os
ingredientes preparados.

Lâmina de Corte

Ideal para para moer, cortar, picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais ou grãos.

Conjunto Liquidificador

Com ele você prepara sucos e vitaminas, sopas cremosas entre outros, como um liquidificador
normal de alta potência.

Conjunto Espremedor

Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto
de cone e peneira.
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Lâmina para bater massas leves

Ideal para bater, misturar e aerar cremes e massas.
Prepara bolos, cremes, massas leves, mousses, chantily, geléias, panquecas, etc.

Disco emulsificador

Você pode utilizar este disco para fazer maionese, chantilly e bater claras em neve.

Tabela de Funções
Componente

Função

Velocidade

Capac. Máx.

Lâmina de bater
massas leves

Bater, aerar e misturar massas
leves.

alta

300g

Lâmina de corte

Processar, picar e triturar

alta

300g

Discos

Fatiar, picar e ralar.

média e alta

300g

Liquidificador

Liquidificar, fazer vitaminas,
pastas e triturar gelo.

média e alta

1500ml

Conjunto espremedor

Extrair o suco de frutas cítricas.

média

1000ml

Acessórios disponíveis apenas para o modelo MPR870 e MPR872.

UTILIZAÇÃO
Utilizando pela primeira vez.
Verifique se a tensão (“voltagem”) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que ele vai
ser utilizado.
Antes de conectar na tomada, remova todos os materiais de embalagens. Tome cuidado,
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pois as lâminas são muito afiadas.
Lave componentes com água e detergente para louças e passe um pano úmido na base
principal.
Monte o acessório desejado, coloque os ingredientes e ligue o produto.

Utilizando a lâmina de corte
Utilize para moer, cortar, picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais ou grãos.
Antes de iniciar o processo, corte os alimentos em pedaços.
Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:
1 - Encaixe o
Eixo adaptador a
Base Principal.
2 - Encaixe a
Jarra multiprocessador na
Base Principal e gire até ouvir um “click” do
sistema de segurança - se não estiver bem encaixado não irá ligar.
3 - Ajuste a
Lâmina de corte sobre o
Eixo adaptador.
4 - Coloque o alimento dentro da
Jarra multiprocessador e Encaixe a
Tampa
transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - se não estiver bem encaixado
não irá ligar. Lembre-se de manter os
e
Pilões no
Tubo de alimentação para que
o alimento não espalhe.
5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade,
,
, ou
necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga .
Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

1

2

3
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, conforme sua

Utilizando o disco para cortar ou ralar
Utilize para alimentos como queijos, cenouras, batatas, pepino, cebolas e outros.
Antes de iniciar o processo, corte os alimentos em pedaços que caibam no
Tubo de
alimentação.
Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:
1 - Encaixe o
Eixo adaptador a
Base Principal.
2 - Encaixe a
Jarra multiprocessador na
Base Principal e gire até ouvir um “click” do
sistema de segurança - se não estiver bem encaixado não irá ligar.
3 - Ajuste o
Disco para cortar / ralar sobre o
Eixo adaptador.
Para cortar utilize o lado 1
Para ralar utilize o lado 2
4 - Encaixe a
Tampa transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - se não
estiver bem encaixado não irá ligar.
5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade, ou , conforme sua necessidade.
Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
6 - Coloque o alimento a ser ralado ou fatiado através do
Tubo de alimentação e o
empurre suavemente para dentro com o auxílio dos
e
Pilões.
Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga .
Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

1

2

3

4

Importante: Nunca utilize esta lâmina para moer gelo, grãos de café ou outros grãos
duros, pois podem danificá-la. Também não deve ser utilizada para converter açúcar
granulado em açúcar refinado.
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Utilizando no modo liquidificador
1 - Ajuste a
Borracha de vedação da
Jarra Liquidificador no
Conjunto da lâmina.
Assegure-se que ﬁque posicionada corretamente, pois podem ocorrer vazamentos se
a borracha estiver posicionada incorretamente ou daniﬁcada.
2 - Encaixe o
Conjunto da lâmina na
Jarra Liquidificador.
3 - Gire o
Conjunto da lâmina no sentido horário, até que fique bem travado.
Adicione os ingredientes na
Jarra Liquidificador, lembrando que a temperatura
destes ingredientes (líquidos ou sólidos) não pode ser superior a 80°C.
4 - Em seguida, coloque a
Tampa na
Jarra Liquidificador e encaixe-o na
Base
Principal, girando até fazer o “click” do sistema de segurança.
5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade,
,
, ou
necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga .
Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

3

1
2

4
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, conforme sua

Utilizando no modo espremedor
Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto
de cone e peneira.
Corte as frutas cítricas ao meio.
Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:
1 - Encaixe o
Eixo adaptador a
Base Principal.
2 - Encaixe a
Jarra multiprocessador na
Base Principal e gire até ouvir um “click” do
sistema de segurança - se não estiver bem encaixado não irá ligar.
3 - Ajuste a
Peneira do espremedor sobre o
Eixo adaptador. Gire a
Peneira do
espremedor até ouvir um “click” do sistema de segurança - se não estiver bem encaixado
não irá ligar.
4 - Encaixe o
Cone do espremedor no
Eixo adaptador.
5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade .
6 - Pressioone a fruta cítrica contra o cone para a extração do suco.
Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga .
Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

1

2

3

Acessório disponível apenas para o modelo MPR870 e MPR872.
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Utilizando a lâmina para bater massas leves
Utilize para preparar bolos, cremes, massas leves, mousses, chantily, geléias, panquecas,
etc.
Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:
1 - Encaixe o
Eixo adaptador a
Base Principal.
2 - Encaixe a
Jarra multiprocessador na
Base Principal e gire até ouvir um “click” do
sistema de segurança - se não estiver bem encaixado não irá ligar.
3 - Ajuste a
Lâmina para bater massas leves sobre o
Eixo adaptador.
4 - Coloque os ingredientes dentro da
Jarra multiprocessador e Encaixe a
Tampa
transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - se não estiver bem encaixado
não irá ligar. Lembre-se de manter os
e
Pilões no
Tubo de alimentação para que
o alimento não espalhe.
5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade,
,
, ou
necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga .
Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

1

2

3

Acessório disponível apenas para o modelo MPR870 e MPR872.
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Utilizando o disco emulsificador
Utilize para preparar bolos, cremes, massas leves, mousses, chantily, geléias, panquecas,
etc.
Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:
1 - Encaixe o
Eixo adaptador a
Base Principal.
2 - Encaixe a
Jarra multiprocessador na
Base Principal e gire até ouvir um “click” do
sistema de segurança - se não estiver bem encaixado não irá ligar.
3 - Ajuste o
Disco emulsificador sobre o
Eixo adaptador.
4 - Coloque os ingredientes dentro da
Jarra multiprocessador e Encaixe a
Tampa
transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - se não estiver bem encaixado
não irá ligar. Lembre-se de manter os
e
Pilões no
Tubo de alimentação para que
o alimento não espalhe.
Atenção! Não ultrapasse a capacidade máxima da jarra.
5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade,
,
, ou
necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga .
Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

1

2

3

, conforme sua

4

Nota:
• Use ovos em temperatura ambiente para obter os melhores resultados. Para
obter melhores resultados, use, no mínimo, 2 claras em neve ou 2 ovos inteiros. Use creme
gelado para obter os melhores resultados.
• Não utilize este disco para misturar massas ou farinha.
• Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal de alimentos.
Acessório disponível apenas para o modelo MPR870 e MPR872.
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Atenção! Este produto foi desenvolvido para o preparo rápido de alimentos, portanto
não deve operar por mais de 30 segundos sem interrupção. Após 30 segundos de uso,
deixe o produto resfriar por 2 minutos antes de utilizá-lo novamente.
Atenção! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho
imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando
um ingrediente rígido, como uma cenoura.
Atenção! Retire o plugue da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire
cuidadosamente. Ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar de que
as lâminas voltaram a girar normalmente.
Atenção! O seu processador possui um sistema de proteção térmico rearmável.
A proteção térmica irá desligar seu produto automaticamente caso o mesmo seja
utilizado por um período muito longo, ou mesmo sob condições adversas, garantindo
a sua segurança e a integridade do motor.
Importante! Quando forem adicionados temperos, evite deixá-los na jarra, pois podem
causar marcas permanentes.
Importante! Não corte o alimento em pedaços muito pequenos. Preencha a largura do
tubo de alimentação ao máximo. Isso previne que o alimento escorregue para os lados
ao processar.

RECEITA
Suco de Cenoura com Laranja
Ingredientes
2 Cenouras frescas (500 g);
600 ml de água;
Suco de 1 Laranja média;
Açúcar
Modo de Preparo
Corte as cenouras em pedaços de 1,5 X 1,5 X 1,5 cm.
Extraia o suco de uma laranja média.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 30 segundos em velocidade
máxima.
Coe, adoce a gosto e sirva.

Pasta de passas com mel
Ingreditentes:
400 g de uvas passas

200 g de mel
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Modo de preparo:
Utilize a lâmina de corte para esta receita. Adicione o mel e as uvas passas e
processe a mistura até formar um creme uniforme.

Massas com farinha e água
Ingredientes
400 g de farinha de trigo
240 ml de água
Modo de preparo:
Utilize a lâmina de bater massas leves para esta receita.
Adicione a farinha ao processador e adicione água aos poucos até dar o ponto ideal.
Se preferir adicione sal a gosto.
Utilize a massa para receitas como: cavalelli, nhoquinho, orecchiette, fusili, entre
outros.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS
Alguns problemas que podem ocorrer com seu Multiprocessador são fáceis de resolver, veja
a tabela abaixo.
Possível Problema

Não liga

Possível Causa

Solução

Tomada ou instalação
elétrica danificados

Providencie o reparo / ligue
em outra tomada

Falta de energia

Verifique os disjuntores/
utilize outra tomada

O cabo de alimentação
pode estar danificado

Leve o produto até uma
assistência técnica Oster
mais próxima.

Jarra mal encaixada na
base

Desencaixe e encaixe a
jarra novamente

Borracha de vedação mal
encaixada

Verificar a borracha de
vedação

Faltando aperto do suporte
da lâmina

Apertar mais o suporte das
laminas

Vazamento de água na jarra
O líquido está acima do
do liquidificador
limite estabelecido

A tampa não está
corretamente encaixada
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Ajustar a quantidade de
ingredientes dentro da jarra
Certifique-se de que a
tampa está encaixada
corretamente

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e
desligado da tomada.
• Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
• Limpe a base com um pano macio e úmido.
• Limpe os componentes com água e sabão ou detergente, utilize sempre a parte mais macia
da esponja. Manuseie os discos com cuidado, pois são extremamente afiados.
• No copo do liquidificador, remova e lave as borrachas da jarra e lave o conjunto (lâminas
e borrachas) utilizando água e detergente para louças. Cuidado para não se cortar com as
lâminas.
• Nunca lave os acessórios em máquina de lavar louças, pois existem partes plásticas que
podem ser danificadas pela alta temperatura da água.
• Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe
do alcance das crianças e animais.
Observações:
• Não utilize produtos químicos ou materiais abrasivos (como palha de aço ou o lado verde
da esponja) para limpar os acessórios
• Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função
Autolimpar para o liquidificador. Faça da seguinte maneira:
• Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador ou
processador.
• Gire o botão para a função Pulsar por alguns segundos.
• Em seguida, enxague o copo em água corrente.
• Repita a operação, se necessário.
• Os acessórios são mais fáceis de limpar logo após o uso.
• Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isso é perfeitamente normal e não vai danificá-lo
ou afetar o sabor do seu alimento.
• Esfregue com um pano com um pouco de óleo vegetal para remover a coloração.
• Não utilize o copo ou a jarra se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar
quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.
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Meio Ambiente
Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte
este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo
contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o
através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre
atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em
contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos
os materiais das embalagens de forma ecológica.
OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente.
Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir
ligeiramente da sua situação particular.
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© 2019 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Este produto poderá ser ligeiramente diferente
daquele mostrado na caixa devido à evolução dos produtos.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte no interior.
Sunbeam Products, Inc. é uma subsidiária da Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).
Fabricado na China.
www.oster.com

[REV. 02]

SANDUICHEIRA
SA-01
BLACK SA-02
Lanches deliciosos e saudáveis
com praticidade e rapidez.
A Sanduicheira AGRATTO é
perfeita para preparar um lanche
ou um bom grelhado. É fácil de
usar, é fácil de limpar.

SANDUÍCHES E GRELHADOS
com muita praticidade.

Todas as imagens desta ﬁcha são meramente ilustrativas.

PÉS ANTIDERRAPANTES
Segurança e estabilidade
no preparo de suas receitas
CHAPAS ESTILO GRILL
Você pode preparar vários tipos
de sanduíches, ou mesmo grelhar carnes leves.
FÁCIL DE LIMPAR
As chapas possuem camada antiaderente,
facilitando na hora de retirar os alimentos e de limpar.
ALÇAS COM TRAVA
Para prensar seu sanduíche ou grelhado.
BASE COM PORTA-FIOS
Mais facilidade na hora de guardar.

www.agratto.com.br

CARACTERÍSTICAS
SKU

DESCRIÇÃO

VOLTAGEM MODELO CAIXA

TÉCNICO
CÓD. DE BARRAS

EMP. PESO BRU.

PESO LÍQ.

CxLxA - mm

M³

QTD. POTÊNCIA

FREQ.

FISCAL
Garantia

Origem

UN 7898461965258 6 1,000 Kg 0,845 Kg 234x93x225 0,00489 1
60Hz 12 meses Importado
750W
MTR 1 7898461965255 6 7,760 Kg 6,640 Kg 392x245x467 0,04485 8
UN 7898461965265 6 1,000Kg 0,845 Kg 234x93x225 0,00489 1
60Hz 12 meses Importado
4183 SANDUICHEIRA AGRATTO BLACK SA 02 220V 750W
750W
220V
SA-02
MTR 1 7898461965262 6 7,760 Kg 6,640 Kg 392x245x467 0,04485 8
A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.
4182 SANDUICHEIRA AGRATTO BLACK SA 01 127V 750W

127V

SA-01

VENTILADOR DE COLUNA

Acesse
a pasta
do produto
no drive

Turbo 6 40cm
Classe A Procel
Em consumo de energia

Hélice 6 pás
Aerodinâmica que gera maior ventilação

Grade wind-line
Proporciona melhor vazão de ar

3 Níveis de velocidade
Com controle na capa do motor

Altura ajustável
Mínimo 110cm e máximo 125cm

Oscilante
Oscilação horizontal automática

Motor turbo
Maior ﬂuxo de vento

Inclinação regulável
Com ajuste manual
A
B
C
D

DADOS TÉCNICOS

E
G

Potência: 80W
RPM: 1500
Grade: 430mm
Hélice: 380mm
Peso bruto: 3,220 Kg
Peso líquido: 2,730 Kg
CxLxA - mm: 510x225x485
M³: 0,0556 - Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses

VERMELHO

F

PRETO

BRONZE

AZUL

A
CLASSIFICAÇÃO
NO PROCEL

BRANCO

CARACTERÍSTICAS
SKU
3850
3851
4593
4594
8004
8005
10034
10035
10036
10037

DESCRIÇÃO
TENSÃO CÓD. DE BARRAS CAIXA EMP.*
3
7898461965111
127V
UN
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM
3
7898461965128
UN
220V
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM
3
7898461965517
127V
UN
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM
3
7898461965524
UN
220V
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM
3
7898461967337
127V
UN
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM
3
7898461967344
UN
220V
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM
3
7898461970436
UN
127V
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM
3
7898461970443
UN
220V
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM
3
7898461970450
UN
127V
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM
3
7898461970467
220V
UN
VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM

VAZÃO MÁX. MÉD. MÍN. CONSUMO** EFIC.***
1,83kWh/mês 0,005
A
A
0,81m³/s A
2,03kWh/mês 0,005
A
A
0,73m³/s A
1,83kWh/mês 0,005
A
A
0,81m³/s A
2,03kWh/mês 0,005
A
A
0,73m³/s A
1,83kWh/mês 0,005
A
A
0,81m³/s A
2,03kWh/mês 0,005
A
A
0,73m³/s A
1,83kWh/mês 0,005
A
A
0,81m³/s A
2,03kWh/mês 0,005
A
A
0,73m³/s A
1,83kWh/mês 0,005
A
A
0,81m³/s A
2,03kWh/mês 0,005
A
A
0,73m³/s A

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modiﬁcações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

ventisol.com.br
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VENTILADOR DE PAREDE

Acesse
a pasta
do produto
no drive

NEW 50cm
Classe A Procel
Em consumo de energia

Chave de controle para parede
Ajuste manual de velocidade com 3 níveis

Oscilante
Oscilação horizontal automática

Motor potente
Alta capacidade de ventilação

Grades em aço
Mais segurança e durabilidade

Bivolt seletivo
Com chave seletora , escolha entre 127V e 220V

Pintura eletrostática
Grade e haste com pintura de alta resistência

Inclinação regulável
Com ajuste manual

Fusível térmico
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

DADOS TÉCNICOS
Potência: 130W
RPM: 1300
Grade: 500mm
Hélice: 440mm
Peso bruto: 2,550 Kg
Peso líquido: 2,000 Kg
CxLxA - mm: 510x135x505
M³: 0,0347 - Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses

A
B
C
D
E
G

CLASSIFICAÇÃO
NO PROCEL

520mm

F

A

520mm

400mm

CARACTERÍSTICAS
SKU
484
487

DESCRIÇÃO
VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM
VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM

TENSÃO CÓD. DE BARRAS CAIXA EMP.* MÁX. MÉD. MÍN. CONSUMO** EFIC.*** VAZÃO
4
7898461962547
2,25kWh/mês 0,005 0,86m³/s
127V
UN
A
A
A
4
7898461962554
2,37kWh/mês 0,004 0,83m³/s
UN
A
A
A
220V

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modiﬁcações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)

ventisol.com.br

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
1.Controle de velocidade: Para regular a
velocidade do motor, gire a chave de
controle até a posição que melhor lhe
agrade. Fig.12.
2. Controle de oscilação: Para ativar a
oscilação pressione o pino de oscilação
(12). Para desativar a oscilação puxe o
pino (12) para cima. Fig. 13.
3. Regulagem de ângulo: Afrouxe a
borboleta (21) segurando o motor (11).
Posicione o motor (11) no ângulo
desejado e aperte a borboleta (21). Fig.14.

MÁX.

13

DESL.

TERMO DE GARANTIA
MÁX.

MÉD.

13

MÍN.

DESL.

MÉD.

MÍN.

Fig.12
12

12

Fig.13

11

Fig.14

21

LIGAÇÃO ELÉTRICA
1. Não deixe os ﬁos que saem do motor tencionados. Reserve
um pedaço maior de ﬁo para as emendas de sua instalação,
assim o movimento oscilante do aparelho não os daniﬁcará;
2. Para o desligamento total
Rede Elétrica
deste aparelho, insira-o em
Fase
uma rede que esteja submetida
Neutro
ao comando de um disjuntor;
3. Antes de realizar a instalação 13
deste aparelho, certiﬁque-se
de que a chave geral da
Fig.14
127V/220V
instalação esteja desligada.
4. Lembre de calcular o tamanho dos ﬁos para conexão (não
acompanham o produto) e de isolar corretamente as conexões.
5. Conecte um dos ﬁos que saem do ventilador ao neutro da
rede elétrica e o outro à um dos ﬁos que saem do controle (13).
6. Conecte o ﬁo que sobrou do controle (13) à fase da rede
elétrica.
7. Fixe o controle em uma superfície plana e ﬁrme onde o mesmo
poderá ser usado.
MÁX.

DESL.

MÉD.

MÍN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mod. Grade Hélice Tensão
Volts
mm mm
VOP50 500 440 127V | 220V
VOP60 600 521 127V | 220V

Veloc. Freq. Pot. Bruto
RPM Hz watts kg
1300 60 130W 2,550
1200 60 147W 3,000

Líq.
kg
2,000
2,500

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao
consumidor a leitura prévia do manual de instruções para
melhor utilização do produto e adequada instalação do
mesmo.
1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos
seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias,
mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias
em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra
conforme Nota Fiscal,
atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia
abrange defeitos de fabricação do produto (componentes,
acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias),
dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas
as condições estabelecidas neste termo (item quatro)
sempre acompanhadas de Nota ﬁscal.
GARANTIA VENTISOL.
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a
reposição de peças que apresentem defeito técnico de
fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico
Autorizado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade
mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com
descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento
gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado
no parágrafo 1.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do
aparelho, embalagens e transporte até a Assistência
Técnica Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do
cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a
ocorrer qualquer das condições abaixo:
• Danos provocados por acidentes, tais como: queda,
descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
• Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar,
salinidade ou gordura;
• Uso em desacordo com as informações deste manual de
instruções;
• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva
ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada
pela VENTISOL, ou se for veriﬁcado sinal de violação de suas
características originais;

• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou
adulterações.
IMPORTANTE
• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste
Termo de Garantia.
• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes
autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site:
www.ventisol.com.br.
• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado
VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email
sac@ventisol.com.br.

Fabricado por:
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.
CNPJ: 08.934.225/0001-27
I.E.: 035316195
Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N Distrito Industrial Prefeito
José Augusto Ferrer de Morais
Vitória de Santo Antão / PE
CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331
País de origem: Brasil
Tel./Fax: 81 3523 1169
sac.ne@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

3480 - 20191017

MANUAL DO
CONSUMIDOR

VENTILADOR OSCILANTE NEW
MODELOS:
PAREDE 50cm | PAREDE 60cm
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20

19

14

11

08

12
09

04

13

03

01

06

24

05

21

10

DESL.

MÍN.

MÉD.

AF

MÁX.

RO

22

UXAR

18
16
23

13. Chave de controle CCV
14. Porca sextavada 4,76mm
15. Parafuso 4,76x44,45mm
16. Disco travamento
17. Parafuso francês
18. Garfo
19. Presilha de segurança
20. Parafuso atarrachante
21. Borboleta de aperto
22. Suporte de parede
23. Canopla
24. Presilhas

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1 . Po s i c i o n e a g ra d e
traseira (07) no encaixe do
motor (10).Fig.01.
2. Rosqueie a porca da
grade (06) no motor (11).
Fig. 02.
3. Alinhe o encaixe traseiro
(05) da hélice (04), com o
pino trava (09) encaixando a
hélice no mesmo. Fig. 03.
4. Coloque a porca (03) na
ponta do eixo do motor (08)
apertando-a em sentido
anti-horário (esquerda)
até encostar na hélice.
Fig.04.

03

08

Fig.04

02
20

01

Fig.05

07
02
19
20

Fig.06

Fig.07

24

+

01. Acabamento da grade
02. Grade dianteira
03. Porca da hélice (rosca esq.)
04. Hélice
05. Encaixe traseiro da hélice
06. Porca da grade
07. Grade traseira
08. Eixo do motor
09. Pino trava (chaveta)
10. Encaixe do motor
11. Motor
12. Pino de oscilação

+

• Este manual contém informações importantes de
segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de
segurança.
• Veriﬁque se este manual é compatível com a versão mais
atualizada no site, na página do produto.
• O correto funcionamento de seu produto depende da leitura
deste manual de instruções.
• Veriﬁque se o modelo do seu ventilador corresponde com o
da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
• Veriﬁque se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
• Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os
Cuidados para sua Segurança.
• Para manutenção, procure um proﬁssional especializado.

15

07

+

Todas as imagens contidas neste manual
são meramente ilustrativas.

02

5.Encaixe o acabamento
(01) na grade dianteira (02) e
ﬁxe-o com os parafusos
atarrachantes (20). Fig. 05.
6 . Po s i c i o n e a g ra d e
dianteira (02) em frente a
grade traseira (07). Fig.06.
7. Coloque as presilhas de
segurança (19) em volta das
duas grades, coloque o
parafuso (20) e aperte até o
ﬁnal. Fig. 07.
8. Encaixe as presilhas (24)
nas extremidades das duas
grades (02 e 07). Fig. 08.

+

1. Antes de ligar o plugue na tomada, certiﬁque-se de que a
tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no
aparelho (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja
compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua
segurança pessoal;
2. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na
mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando
assim, daniﬁcar componentes do produto e provocar sérios
acidentes;
3. Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas, nem
submerja em água ou qualquer outro líquido, a ﬁm de evitar
riscos de choques e danos ao mesmo;
4. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) portadores de necessidades especiais, sem
experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não
ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável
pela sua segurança;
5. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem
com o aparelho;
6. Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador
quando não estiver utilizando o mesmo ou quando for limpá-lo.
Um descuido poderá ligar o aparelho involuntariamente;
7. Não utilize o aparelho após uma queda ou quando o mesmo
apresentar mau funcionamento. Uma queda poderá ter
afetado partes importantes internas e externas, que poderão
colocar em risco a segurança pessoal. Recomendamos que seja
levado em um Serviço Autorizado VENTISOL para poder voltar
a usá-lo normalmente;
8. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de
líquidos ou próximo à produtos inﬂamáveis;
9. Nunca utilize o aparelho quando o cordão elétrico e/ou o
controle estiver daniﬁcado, a ﬁm de evitar acidentes ou
choques elétricos, curtos circuitos e queimaduras. Para evitar
riscos a aquisição e substituição das peças devem ser feitas por
uma Assistência Técnica Autorizada VENTISOL;

PARTES E PEÇAS

AR
RT

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

10. Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes, para
não daniﬁcar o ﬁo, causar problemas técnicos ou acidentes;
11. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica (fusível,
hélice, plugue e etc.) resulta na perda de garantia contratual,
pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu
funcionamento ou causar acidentes. A garantia do aparelho é
funcional, ou seja, não cobre danos em peças plásticas como
base, botão, hélice e grades;
12. Nunca tente consertar o aparelho por si mesmo ou com
terceiros não autorizados, para evitar acidentes ou problemas
técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando
precisar, leve-o em uma Assistência Técnica Autorizada
VENTISOL;
13. Evite deixar o aparelho funcionando quando estiver
ausente, para que se evitem acidentes, principalmente em
locais com ﬂuxo de crianças;
14. Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador
quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
15. Em caso de anormalidade de funcionamento, desligue o
disjuntor que fornece energia para o ventilador e consulte a
Assistência Técnica Autorizada VENTISOL de sua região;
16. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção,
Desligue o disjuntor que fornece energia para o ventilador;
17. Não toque com as mãos nas hélices do ventilador em
funcionamento, pode provocar acidentes;
18. Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;
19. Guarde o manual para eventuais consultas.
20. Instale de forma que a parte inferior da grade ﬁque a uma
distância de 2,30 metros do chão.

AP
E

Obrigado por adquirir o VENTIL ADOR OSCIL ANTE
VENTISOL. Antes de utilizar o produto leia atentamente este
manual de instruções. Acompanhe as instruções referentes ao
seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para
consultas futuras.

24

24

07
Fig.08

INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO DO SUPORTE
10

Fig.01

11

06

Fig.02
04

05

09

Fig.03
CERTO

ERRADO

1. Em parede de alvenaria: utilizar buchas S10* e parafusar o suporte de parede com
parafusos de rosca soberba de 6mm
(diâmetro) x 50mm (comp.)* bem apertado.
Em estruturas metálicas ou paredes de
madeira: fazer furos passantes e utilizar
parafusos, arruelas e porcas de 1/4" e apertar
bem ﬁrme. Fig.09.
2. Insira a canopla (23) no suporte (22). Fig.10.
3. Coloque o garfo (18) no suporte (22) e
Fixe-o com o parafuso (15) e a porca (14). Fig.
11. *Não inclusos.
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Fig.09
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Fig.10
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Fig.11
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