
Máquina de sorvete na chapa
                  Modelo-CB340F
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1. Conecte o cabo de energia e ligue a máquina.

2. Após a área de trabalho estiver resfriada, despeje a mistura na panela.

3. Quando estiver muito rme para retirar com a espátula, pressione o botão de 
descongelamento ( defrost )

4. Desligue a máquina.

BOTÕES E FUNÇÕES:

INSTRUÇÕES DE USO:

SEGURANÇA E PRECAUÇÃO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

 
AVISO DE SEGURANÇA

• Para garantir a segurança pessoal, certique se a máquina recebe um 
aterramento conável e adequado.

• Se o cabo de alimentação estiver danicado, ele deve ser trocado por 
prossionais capacitados no ramo de manutenção.

• Antes de qualquer manutenção ou reparo na máquina, certique se a 
energia está desligada. 

• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas 
com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que 
crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com 
o aparelho.

• Esta máquina não é adequada para o uso externo. 
• Esta máquina deve ser instalada em local supervisionado por pessoas 

treinadas.

 

• Certique se a tensão (voltagem) da máquina é compatível com a tomada a 
ser utilizada.

• Verique se o ambiente está seco, limpo e bom para a circulação de ar e 
calor; evitar o calor e a luz solar direta, pois poderá danicar a máquina.

• Quando deslocar ou transportar a máquina, o ângulo de inclinação não 
deve ser mais do que 30 graus.

• Esta maquina não poderá ser lavada com jato d’água.
• Temperatura ambiente: Opere a máquina entre 10~32°C.

Modelo: CB340F
Entrada: 220V
Frequência: 60Hz
Potência: 1000W

Proteção contra choques elétricos: Classe I
Refrigeração: Gree/R22
Peso Líquido: 46kg
Dimensões: 90X47X86cm
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MANUTENÇÃO E REPARO :

ESTRUTURA DA MÁQUINA :

• Limpeza do corpo da máquina:

A m de atrair mais consumidores, por favor, mantenha o exterior limpo. Você 
pode usar uma toalha úmida para limpar a parte exterior e remover manchas; 
deve ser usada sem água, a m de evitar quaisquer falhas.

• Limpeza do condensador:

Depois de trabalhar por um período, o condensador poderá ser coberto com 
poeira, afetando a circulação de calor e efeito de resfriamento. Por favor, 
limpe em uma base regular (normalmente semestralmente; dependendo do 
uso, trimestralmente). O método especíco: desligue o aparelho, retire a placa 
exterior, e utilize ferramentas como aspiradores de pó, ar de alta pressão ou 
uma pequena escova para se livrar da poeira. Cuide bem do ventilador e do 
condensador.

Suporte roda
Base inferior

Painel traseiro inferior

Painel traseiro superior
Painel Frontal inferior

Botão defrost

MODO DE PREPARO DO SORVETE:

Passo 2. Adicione a mistura das frutas com o leite e/ou  a calda para 
sorvete na chapa.

Passo 1. Prepare as frutas frescas.

Passo 3. Pique os ingredientes desejados na chapa gelada e misture com o 
sorvete.
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Passo 5. Assim que estiver rme, retire com uma espátula e coloque em 
um copo.

Passo 4. Espalhe os ingredientes na superfície da chapa por cerca de 30 
segundos, até que esteja rme.

Passo 6. Decore e acrescente os ingredientes que desejar ao copo para 
servir.

Acesse sorvetec.com.br e faça o dowload o guia sorvete na chapa- Ice cream roll 
para obter mais dicas sobre esse produto.
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