
Ralador de 
Queijo e Côco

Instruções de segurança



- Mantenha o ralador fora do alcance de crianças ou pessoas 

não capacitadas;

- Não insira mãos, pés ou outros membros na máquina 

durante seu acionamento;

- Não acople motores elétricos ou motores à combustão no 

ralador;

- A queda do ralador pode prejudicar o seu funcionamento;

- Lave o ralador com água quente antes do primeiro uso;

- Utilize apenas peças de reposição originais Guzzo®.

Nota: É comum que as máquinas que utilizam banho de 

estanho liberem pequenas partículas na primeira vez 

que forem utilizadas. Isso acontece devido ao atrito 

inicial entre as partes, é normal, e não indica existência 

de defeitos nos produtos. O banho de estanho é 

regularmente utilizado como revestimento de utensílios 

de cozinha e não causa nenhum dano à saúde. 

- Para limpar utilize água e detergente. Não utilize solventes 

ou qualquer outra substância química.

- Não seque as máquinas sobre chapas ou fornos. Seque com 

um pano limpo ou deixe secar em um lugar arejado.

- Guarde a máquina, somente quando estiver seca, em sua 

embalagem original.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



  O ralador sai de fábrica com o tambor padrão (2501/2), 

que possui duas opções de granulação: granulação fina e 

granulação média. Ao girar a manivela no sentido horário se 

obtém uma granulação média. Ao girar a manivela no 

sentido anti-horário se obtém uma granulação mais fina. 

Esse tambor é indicado para ralar queijo e côco.

 Existe ainda um tambor opcional (2501/3) que 

proporciona uma granulação mais grossa. Esse tambor é 

indicado para ralar queijo, côco, batata, cenoura, beterraba 

entre outros.

OBS: para o melhor desempenho ao ralar côco 

recomenda-se resfriar a fruta por algumas horas antes 

de utilizá-la.

UTILIZAÇÃO

Tambor Ralo Médio
Cód.2501/2

Tambor Ralo Grosso
Cód.2501/3
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GUZZO UTILIDADES DOMÉSTICAS

GARANTIA

As máquinas Guzzo® tem garantia contra defeitos 

de fabricação por um período de 90 dias, conforme 

estabelecido por lei, a partir da data da Nota Fiscal de 

compra. Para que a garantia tenha validade, é 

imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a 

conformidade com as condições enumeradas:

1) A Guzzo® não efetuará troca caso seja possível sanar os 

defeitos do produto reclamado em garantia.

2) A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a 

quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

3) Essa garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por 

uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se 

ocasionado por fatores externos, como quedas ou 

pancadas. 

3.2 O produto for alterado, não utilizando peças 

de reposição originais Guzzo®.

3.3 O produto for acoplado a motores elétricos 

ou à combustão, polias ou engrenagens que não são peças 

originais Guzzo®.


