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Parabéns 
pela sua nova Refresqueira! 

 
Ficamos muito satisfeitos por você ter 
depositado sua confiança em mais um de 

nossos produtos. Você acaba de adquirir 

um produto Begel, com linhas arrojadas, 
alto rendimento e o que é muito 

importante, com baixo consumo de energia 
elétrica. Tecnologia Begel, que inclui um 
rígido controle de qualidade, além de usar 



componentes dos mais renomados 
fabricantes. 

Qualidade, beleza e perfeição já fazem 

parte da tradição Begel. E para que sua 
Refresqueira tenha um bom desempenho, 

siga as instruções deste manual. 
 

1. Instruções de Segurança 

 
A sua Juice Plus foi projetada e testada em 

laboratório para lhe oferecer o máximo em 

satisfação. Porém, alguns detalhes são 

importantes: 

 

 Este equipamento é destinado para uso 

de adultos com aptidão para seguir as 

informações contidas neste manual de 

instruções; 
• Este equipamento não se destina à 
utilização por pessoas (inclusive crianças) 

com capacidade física, sensorial ou mental 

reduzida. Também não é recomendado que 

seja utilizada por pessoas com falta de 

experiência e conhecimento com o 
equipamento, a não ser que tenham 
recebido as instruções necessárias ou 



estejam sob supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança; 

 Recomenda-se que as crianças sejam 

vigiadas para assegurar que não estejam 
brincando com o aparelho; 

 As Refresqueiras Begel foram 
concebidas para uso de refrescos naturais e 

industrializados com seus prazos de 

validade fornecidos pelo fabricante do 
mesmo. Não é responsabilidade da Begel 

quanto à qualidade e durabilidade do 

produto consumido;   

• Não transporte a refresqueira deitada; 

• Verifique se a tomada no local da 

instalação da refresqueira é compatível com 

a voltagem do aparelho. Nunca utilize pino 

terra no plug, pois ocorrerá na perda da 

garantia da fábrica além de poder ocorrer 
um eventual acidente; 
• Nunca utilize acoplamentos de tomadas, 

benjamins ou adaptadores. Use sempre 

uma tomada exclusiva. 

 Caso sua instalação elétrica não esteja 

adequada, solicite as devidas alterações por 
um eletricista capacitado e de sua 
confiança; 



 Desligue o plug da tomada toda vez que 
fizer necessária qualquer manutenção e 

limpeza do equipamento; 

 Não remova ou movimente a 
refresqueira quando os reservatórios 

estiverem com líquido e/ou em 
funcionamento. 

 

2. Instalação 
 

 

 Por ser grau de proteção IPX0, você 

deverá instalar a sua Refresqueira Juice 

Plus I ou Juice Plus II em locais internos, 

onde não haja jato de água e em superfície 

plana, a fim de evitar o desbalanceamento 

e o possível tombamento;  

 A distância mínima recomendada da 
Refresqueira com a parede é de 15 cm e 30 
cm de qualquer outro aparelho, o que 

permitirá a livre circulação de ar pelas 

aberturas laterais. Do contrário, haverá 

perda do rendimento; 

 Nunca instale sua Juice Plus próximo a 
lugares quentes ou a equipamentos que 
irradiam calor como fogões, fornos, 



estufas, fritadeiras, máquinas de lavar 
louça e etc. Além disso, proteja sua 

Refresqueira dos raios solares;  

 Ligue sua Refresqueira em uma tomada 
exclusiva onde seja compatível com a 

tensão (127v ou 220v) indicada na etiqueta 
do cordão de alimentação; 

 Faça a limpeza interna antes de começar 

a usá-lo. Ver item 3. 
 

3. Limpeza 

 

É necessário que seja feita limpeza interna 

no equipamento em seu primeiro uso e toda 

vez que houver troca ou reposição do suco. 

Para isso, siga as seguintes instruções: 

 

 Retire a tampa da cuba e depois retire a 
pá agitadora, levantando-a para cima 

 



 
 

 Retire o bico dosador da torneira 

empurrando, com uma mão, a alavanca 

azul e, com a outra mão, puxando-a para 

cima; 

 

 



 
 Retire a cuba (reservatório), puxando-a 

para cima; 

 

 
 

 Retire o anel de vedação do evaporador, 

puxando-o para cima. Não retire o eixo 
branco e o eixo em inox alojado na pá 

agitadora, pois pode ocorrer vazamento 

interno o que irá comprometer os 
componentes elétricos e, 

consequentemente, a perda da garantia do 

fabricante; 



 
 

 Retire o aparador de respingos 

(pingadeira), puxando-o para fora; 

 

 



 Após esses procedimentos, lave todas as 
peças que foram retiradas em água 

corrente e, se necessário, utilize um pouco 

de detergente neutro. Para uma melhor 
higiene, enxague com uma solução de uma 

colher de sopa de cloro doméstico para 01 
litro de água. Enxague bem os 

componentes.  

 O evaporador deve ser limpo também, 
apenas deverá ter cuidado para não jogar 

água e não comprometer os componentes 

internos.  

 Para limpeza externa, utilize somente 

pano macio, para não riscar, umedecido 

com água e sabão neutro.  

 Nunca use produtos abrasivos como 

esponja de aço, sapólio e etc.  

 Não lave o reservatório em máquinas de 
lavar louça.  
 

4. Preparação para uso 

 

Após a limpeza, monte todos os 

componentes na seguinte ordem: 
 



1. Anel de vedação. Para facilitar, umedeça 
o anel e encaixe no evaporador de aço inox. 

 

 
 
2. Cuba (reservatório) no anel de vedação. 

Lembre-se que deve estar bem encaixado 

para não ocorrer o vazamento. 
 



 
 

3. Bico dosador na torneira. Acione a 

alavanca azul e puxe o bico dosador para 

baixo. 
 

 
 

4. Pá agitadora no eixo branco. 



 
 

5. Monte as pingadeiras encaixando-as no 

equipamento. 

6. Coloque, aproximadamente, dois litros 

de água e verifique se há algum 

vazamento. Existem três pontos que podem 
ocorrer o vazamento: no bico dosador, na 

vedação da torneira com a cuba e no anel 

de vedação do evaporador. Caso aconteça, 
proceda novamente com a desmontagem e 
montagem dos componentes e repita o 

teste.  

7. Retire toda a água pela torneira. 

8. Coloque no reservatório o suco já 
pronto. Se houver alta saída do suco, 
coloque o suco já refrigerado, pois o tempo 



para atingir a temperatura de 5°C a 10°C é 
de aproximadamente 3 horas. 

9. Tampe a cuba (reservatório). 

10. Ligue os agitadores e a refrigeração 
nos botões localizados na parte frontal 

(JPII) e lateral (JPI). 
11. Pronto, sua Juice Plus está pronta 

para uso.  

 
 

5. Características Técnicas 

 

 Um reservatório em policarbonato para 

16 litros para o modelo Juice Plus I e dois 

reservatórios para o modelo Juice Plus II; 

 Gabinete em aço inox 430; 

 Refrigeração por compressor nacional de 

alto rendimento e baixo consumo de 
energia; 
 Termostato regulado de fábrica para 

manter o suco na temperatura de 5°C e 

10°C, sendo temperatura ambiente até 

25°C. Obs: nunca altere o termostato, toda 

regulagem deve ser feita por um posto 
autorizado Begel para não perder a garantia 
do produto; 



Modelo 
Corrente (A) Potência (W) 

127V~ 220V~ 127V~ 220V~ 

Juice 

Plus I 
1,83 0,92 224 198 

Juice 
Plus II 

2,64 1,32 323 285 

Modelo 

Consumo 

(W/h) 

127V~ 220V~ 

Juice 

Plus I 
152 130 

Juice 

Plus II 
213 205 

 
 

 
 

6. Dicas de utilização 
 

  

 Quando o equipamento não estiver 
sendo usado, o mesmo deverá permanecer 
desligado para evitar o congelamento e o 



superaquecimento dos componentes 
elétricos; 

 Caso ocorra o congelamento, desligue a 

refrigeração do equipamento e aguarde o 
líquido descongelar para poder utilizar a 

refresqueira; 
 Para um bom funcionamento do 

equipamento, o nível de suco no 

reservatório deverá preencher, ao menos, 
o evaporador em inox. Caso isso não 

aconteça, a parte do inox que não estiver 

coberta por líquido poderá congelar, o que 

prejudicará o movimento da pá e, 

consequentemente, o motor redutor.   

 No caso da Juice Plus II, se apenas uma 

das cubas esteja sendo usada, preencha o 

outro reservatório com água até completar 

o evaporador de inox; 
 As teclas de comando (três para o 
modelo Juice Plus II e duas para o modelo 

Juice Plus I) do agitador e refrigeração 

funcionam de maneira independente.  

 As três teclas do modelo Juice Plus II 

funcionam da seguinte maneira, 
considerando a ordem da esquerda para 
direita: agitação da cuba esquerda, 



refrigeração das duas cubas e agitação da 
cuba direita;  

 No caso da Juice Plus I, a tecla da 

esquerda faz a agitação e a da direita 
aciona a refrigeração; 

 
7. Termo de Garantia 

 

A Begel Industria e Comércio de 
Refrigeração Ltda, garante seus produtos 

contra defeitos de fabricação, desde que o 

aparelho tenha sido instalado 

corretamente, para seu uso específico, em 

corrente elétrica adequada e de acordo com 

as condições estabelecidas por este manual 

pelo período de 12 meses, assim divididos: 

• 3 primeiros meses: “garantia legal” 

• 9 últimos meses: “garantia especial” 
concedida pela Begel.  
O período da garantia contará a partir da 

data de emissão da nota fiscal de venda. 

Apenas serão substituídas as peças e 

realizado o serviço de reparo se os defeitos 

foram constatados como sendo de 
fabricação pelo fábrica ou pela autorizada 
Begel. Sendo assim, os reparos necessários 



serão providos pelo Serviço autorizado 
Begel ou outros especificamente 

designados pelo fabricante, gratuitamente, 

e em hipótese alguma substituiremos o 
produto completo. 

As garantias ficam automaticamente 
inválidas se: 

• Na instalação ou uso não forem 

observadas as especificações deste 
manual; 

 For confirmado o contato do líquido com 

os componentes elétricos (micro redutor, 

compressor e micro ventilador) pela nossa 

rede autorizada; 

• O aparelho tiver recebido maus tratos, 

descuidos ou ainda sofrer alterações, 

modificações ou consertos feitos por 

pessoas ou entidades não credenciadas 
pela Begel; 
• Houver remoção e/ou alteração do 

número de série e da placa de identificação 

do aparelho. 

 

As garantias (Legal e Especial) não cobrem: 
- Despesas com instalação do produto; 



-Transporte do produto até o local definitivo 
de instalação, despesas com mão-de-obra, 

matérias, peças e adaptações necessárias à 

preparação do local para instalação do 
produto, ou seja; rede elétrica, alvenaria, 

bem como suas adaptações e etc; 
- Produtos ou suas peças que tenham sido 

danificadas em consequência de acidentes 

de transporte ou manuseio, riscos, avarias 
ou atos e efeitos de catástrofes da 

natureza; 

- Falhas no funcionamento do produto 

decorrentes de problemas no 

abastecimento elétrico do local; 

- Peças sujeitas a desgastes naturais, como 

torneiras, filtros e peças plásticas, bem 

como a mão de obra utilizada na aplicação 

das peças e as consequências advindas 
destas ocorrências. 
 

Observações: 

- A Begel não autoriza nenhuma pessoa ou 

entidade a assumir, por sua conta, qualquer 

outra responsabilidade relativa a garantia 
de seus produtos além das aqui 
explicitadas; 



- As despesas decorrentes de instalação de 
peças que não pertençam ao produto são 

de responsabilidade única e exclusiva do 

Comprador; 
- A Begel se reserva ao direito de alterar as 

características gerais, técnicas e estéticas 
de seus produtos sem aviso prévio; 

- Este termo de garantia é válido para 

produtos vendidos e instalados no território 
brasileiro. 

-Se houver dano no cordão de alimentação, 

o mesmo deverá ser substituído pelo 

fabricante, postos de assistência técnica ou 

pessoa qualificada para este serviço. 

 

 

 

 
BEGEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA 

Av. Forte do Leme, 780 – Galpão 03 

Pq. São Lourenço – 08340-010 - SP 

 

Atendimento ao Consumidor: 
(11) 2207-8888 

atendimento@begel.com.br 


