Descarte ambientalmente
amigável

Garantia e assistência ao cliente
A Lenox assegura ao comprador-con sumidor deste produto a garantia de
90 (noventa) dias, nos termos da lei, e
mais 275 (duzentos e setenta e cinco)
dias de cortesia, contados a partir da
emissão da nota fiscal de compra.

Contribua para proteger o meio ambiente! Respeite os regulamentos locais e entregue os equipamentos elétricos fora de uso a um centro de
eliminação de resíduos autorizado.

Marmiteira
Elétrica
Duplex

A Lenox restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas, desde que, a critério de
avaliação de nosso agente autorizado, sejam constatadas falhas técnicas no produto.
A garantia não abrange peças sujeitas a quebra, como material plástico, vidro ou cabo de força. E a garantia ficará nula e sem efeito caso seja
constatado que o aparelho foi submetido a reparo por agente não autorizado pela Lenox.

PMR-193

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:
São Paulo ligue: (11) 3339-9954
Demais localidades: 0800-7729209
CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA – www.lenoxx.com.br

Rev.:05/2015 - O conteúdo deste manual pode ser alterado sem prévio aviso.

Para sua comodidade e a validação de sua garantia, sempre encaminhe sua marmiteira a um posto autorizado Lenox.

MANUAL

DE I NSTRUÇÕES

Leia este manual antes de usar o aparelho

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR A MARMITEIRA
Ao utilizar aparelhos elétricos, pre cauções básicas de segurança devem
sempre ser seguidas para reduzir o
risco de incêndio, choque elétrico
e/ou ferimentos pessoais.

❏

Se o cabo de alimentação estiver
danificado, deverá ser substituído
pelo fabricante, pelo agente autorizado afim de se evitar riscos.

Antes de ligar o aparelho, verifique
se a voltagem de sua marmiteira
correponde a rede elétrica.

❏

Nunca ligue o aparelho se não houver água no reservatório.

❏

✦

Ligar o aparelho à voltagem errada
pode danificá-lo gravemente e invalida a garantia.

❏

Não mova o aparelho enquanto estiver ligado.

❏

Não deixe o cordão elétrico pendurado na borda da mesa ou superfície de trabalho, nem permita que
encoste em superfícies quentes.

❏

❏

Não use o aparelho em uma superfície que não seja perfeitamente
plana.
Sempre desligue o aparelho e retire da tomada o plugue do cordão
elétrico quando não estiver usando-o ou durante a limpeza.

❏

Nunca use produtos abrasivos
para limpar a marmiteira isso
pode provocar arranhões ou outros danos.

❏

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensori al ou mental reduzida, ou sem
experiência e conhecimento, a me nos que sejam supervisionadas ou
instruídas em relação ao uso do
aparelho por alguém que seja res ponsável por sua segurança.

COMO USAR A MARMITEIRA
1

2

Lave todos recipientes antes de
Limpeza
usar a marmiteira pela primeira
vez. Seu aparelho é bivolt, não sen- ❏ Não se esqueça de retirar o plugue
do necessário selecionar voltagem.
da tomada antes de limpar o apare lho.
Coloque a base aquecedora do aparelho em uma superfície firme e pla- ❏ Limpe a superfície externa do aparelho com um pano levemente
na.
umedecido.
✦ Atenção.Durante o aquecimento a unidade libera vapor.

Não utilize o aparelho se o cordão
elétrico ou o plugue estiver danificado. Não utilize o aparelho caso
ele tenha sofrido uma queda ou tenha sido de algum modo danificado.

3

Coloque a quantidade necessária de
água, na base aquecedora conforme
a indicação de nível de água.

❏

Não use o aparelho ao ar livre.

4

Destrave e reserve a saladeira. Encaixe a marmiteira tampada na base.

❏

Não encha em excesso o reservatório de á gua. Se houver água
demais, o reservatório poderá expelir água fervente.

❏

❏

❏

❏

❏

Este produto destina-se apenas a
uso doméstico. Não deve ser usada profissionalmente ou em ambientes comerciais.
Nunca tente substituir as peças ou
reparar o aparelho por conta própria. Peças danificadas devem ser
substituídas somente por um centro autorizado de assistência técnica.
Guarde estas instruções para consulta futura.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas
não estejam brincando com o aparelho.
-

MANUTENÇÃO

❏

❏

✦

De preferência guarde sua marmiteira virada para baixo afim de evitar
o acúmulo de água na resistência.

Não exceda o nível máximo de água

5 Conecte o plugue na tomada e aguarde por cerca de 20 a 30 minutos.
✦

Os itens removíveis devem ser lavados em água quente com sabão.
Enxague bem e seque antes de remontá-los.

Após este período retire o plug da tomada, trave a tampa e retire a marmiteira.

Desmineralização
Você deve desmineralizar sua marmiteira de preferência 1 vez por semana
para preservar sua eficiência.
1

Coloque 1/4 de copo de água e 5
gotas de detergente no aparelho.

2

Ligue o aparelho e aguarde aque cer por cerca de 3 minutos.
✦

3

ATENÇÃO.Não

deixe a água secar

Descarte a água e lave o aparelho com jatos de água corrente.

Informações elétricas
Potência: 100W
Tensão: 127V ~ 220V - Bivolt

