Manual batedeira arno antiga

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas... NÃO SE ESQUEÇA: LEIA SEMPRE O GUIA DO USUÁRIO ANTES DE COMPRAR !!! Se este documento coincide com o
guia do usuário, o manual de instruções ou manual do usuário, conjunto de dispositivos ou esquemas que você está procurando, baixe-o agora. Lastmanuals fornece-lhe um acesso fácil e rápido ao manual do usuário ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSIC. Desejamos que este guia de usuário ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSIC lhe seja útil.
Lastmanuals ajuda a baixar o guia de usuário ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSIC. ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSIC : Baixe o guia de usuário completo (350 Ko) Resumo do manual: guia do usuário ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSICInstruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário. [. . . ] CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LIMPEZA
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO É aconselhável lavar a tigela e os batedores antes da primeira utilização do produto. LIMPEZA DO CORPO DO PRODUTO Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência. [. . . ] Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser
examinado antes de voltar a usá-lo. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curtocircuito ou queimadura. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Não deixe o
cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes. O uso de
peças ou acessórios, pricipalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do
plugue, para evitar choque elétrico. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que
causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes. Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato Colocar o aparelho em local adequado. Para saber se estão devidamente encaixados e fixos, tente removêlos apenas puxando com a mão. Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para
comprovar o fato Colocar o aparelho em local adequado. Segure na alça da batedeira, aperte novamente o botão de movimentação do motor e deixe-o descer suavemente (figura 4). Ao soltar o seletor, na função pulsar, ele retorna automaticamente à posição "0" (desligado). Cada velocidade deve ser usada de acordo com a consistência da mistura a
ser preparada, desde a "baixa (1)" para misturas leves até a "alta (3)" para as mais consistentes. Fazendo uso portátil da batedeira, posicione na velocidade 3 e misture tudo durante 30 segundos. ATENÇÃO: Caso esqueça de retirar os batedores, os mesmos impedirão a retirada da parte superior (motor). uSO PORTÁTIL Retire a parte superior (motor)
da batedeira apertando o botão da parte traseira do motor e puxando-o para cima (figuras 6 e 7). [. . . ] Tigela grande (3, 3 litros) e Tigela pequena (2, 1 litros) somente no modelo Classic Duo 5. As batedeiras ARNO são para uso culinário, portanto, não as utilize para misturar produtos que não os alimentícios. Não remova nem a tigela nem os
batedores antes da parada total da batedeira (batedores), evitando, assim, acidentes. [. . . ]AVISO LEGAL PARA BAIXAR O GUIA DE USUÁRIO ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSICLastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário,
manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas...De modo algum a Lastmanuals pode ser resposabilizada se o documento que você estiver procurando estiver indisponível, incompleto, num idioma diferente do seu ou se o modelo ou língua não coincidem com a descrição. Lastmanuals, por exemplo, não oferece um serviço de
tradução.Clique em "Baixar o manual do usuário" no final deste Contrato; se você aceitar estes termos, a descarga do manual ARNO BATEDEIRA CIRANDA CLASSIC começará. Procure um manual de usuário Confira nossa Política de Entrega para todo o Brasil 6x 28 reais con 15 centavos R$28,15sem juros9x sem juros12x 28 reais con 54 centavos
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