
CUIDADOS BÁSICOS

Leia atentamente este manual.

Nunca mergulhe a torradeira, o cabo
de força ou o plug em água ou qual -
quer outro líquido.

Não use a torradeira ao ar livre.

Durante o funcionamento da torra -
deira, nunca encoste nas laterais ou
outras superfícies quentes.

Se o cordão elétrico estiver danificado,
não use a torradeira: leve-a para uma as-
sistência técnica autorizada.

É imprescindível a supervisão de um
adulto se a torradeira for usada por
uma criança.

Desconecte a torradeira da tomada
quando não estiver em uso e antes
de limpá-la. Segure pelo plug e
puxe-o com firmeza para fora.
Nunca puxe o cordão elétrico.

Não opere a torradeira em presença
de gases explosivos ou inflamáveis.

Não insira nenhum tipo de objeto
metálico nas aberturas da torradeira.

Esta torradeira foi desenvolvida para
uso doméstico. Não é adequada
para uso industrial ou comercial. O
uso indevido implica em anulação
da garantia.

Para evitar acidentes e/ou a anulação
da garantia, não tente desmontar ou
consertar a torradeira.

Não guarde a torradeira em um lu-
gar úmido.

Antes de ligar a torradeira na rede
elétrica, certifique-se de que a volta -

gem é compatível com as especifica -
ções do produto.

Mantenha a torradeira sempre limpa
e em bom estado de conservação.

Para evitar sobrecarga na instalação
elétrica não utilize outro aparelho
de alto consumo de energia no
mesmo circuito.

Não deixe o cordão dependurado so-
bre a borda da mesa ou balcão, nem
sobre superfícies quentes.

Verifique se a torradeira está desli-
gada antes de colocar ou retirar o
cordão da tomada.

Alimentos muito grandes, embala-
gens de alumínio e utensílios de me-
tal não devem ser colocados na torra-
deira, pois podem causar incêndio
ou choques elétricos.

Há risco de incêndio se a torradeira
entrar em contato com cortinas, esto-
fados ou outro material inflamável
no momento em que estiver sendo
usada.

Além disso, o pão superaquecido
pode queimar. Portanto, não use a
torradeira perto de material inflamá-
vel ou combustível.

Não tente tirar o alimento enquanto
a torradeira estiver em funciona-
mento. Para retirar o alimento caso fi-
que preso, desligue a torradeira e
vire-a de cabeça para baixo. Não in-
troduza garfos ou instrumentos afia-
dos.

Nunca transporte ou segure a torra -
deira pelo cordão elétrico.

PTR 203-

Leia este manual antes de usar o aparelho

MANUAL DO USUÁRIO
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Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954

Demais localidades: 0800-7729209



CONHEÇA A SUA TORRADEIRA INOX

1 Alavanca de acionamento

3 Seletor do tempo de aquecimento

2 Botão de cancelamento

COMO USAR A SUA TORRADEIRA INOX

1 Coloque a torradeira sobre uma
superfície plana, seca e estável.

2 Insira o plug do cordão elétrico
na tomada.

3 Ajuste o seletor de tempo de
aquecimento de acordo com
o tipo de pão e sua preferência
de tostagem.

4 Insira pão fatiado nas aberturas
e abaixe a alavanca de aciona -
mento.

A alavanca permanecerá abaixada
até o final do tempo selecionado.

5 Se quiser interromper a tosta-
gem antecipadamente, pressi-
on
(2) STOP ( PARAR ).

e o botão de cancelamento,

As torradas saltarão automati -
camente e o circuito de aqueci-
mento desligará.

6 Se quiser tostar mais pães,
aguarde pelo menos um minuto
antes de usar a torradeira nova -
mente. Caso contrário, limpe o
aparelho (veja página ao lado) e
guarde-o.

Limpeza

Atenção: deixe a torradeira esfriar
completamente antes de limpá-la.

Sempre desconecte o plug da to -
mada antes de iniciar a limpeza.

Se o pão grudar no interior da tor -
radeira, espere até que esfrie para
retirá-lo. Nunca use utensílios de
metal para retirar o pão.

Nunca use lã de aço ou esponjas/
panos ásperos ou abrasivos para
limpar a torradeira.

Nunca use sprays de limpeza nem
aplique líquidos de limpeza na tor-
radeira. Ela deve ser limpa apenas
com um pano macio.

A parte externa da torradeira deve
ser limpa com um pano macio, le-
vemente umedecido, seguido de
um pano seco para dar brilho.

Após a limpeza, aguarde alguns mi-
nutos antes de usar a torradeira no-
vamente.

Dicas

Antes de usar este aparelho pela
primeira vez, abaixe a alavanca de
acionamento sem colocar pão na
torradeira. Um pouco de fumaça
se formará. Isso é perfeitamente
normal.

É imprescindível a supervisão de
um adulto se o aparelho for usado
por uma criança.

Advertência importante

Cuidado com queimaduras: As late-
rais metálicas ficam muito quentes
durante o uso, somente as partes
plásticas não esquentam.

Este aparelho não deve ser utiliza-
do por pessoas incluindo cr ian-
ças com capacidades fisicas, men-
tais ou sensoriais reduzidas ou sem 
experiência a menos que superviona-
das por adulto que seja responsavel 
pela segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam
vigiadas para assegurar que elas
não estejam brincando com o aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver dani-
ficado, deverá ser substituído pelo fabri-
cante, por seu agente autorizado afim de 
evitar riscos.

Este aparelho não se destina a ser opera-

A temperatura das áreas de superfície des-

 do por meio de temporizador externo

 te aparelho se elevam quando em 

 ou sistema de controle remoto separado.

 funcionamento, cuidado após o término de 
 sua utilização, aguardar até que o aparelho
 esfrie para manuseá-lo ou guardá-lo a fim   
 de evitar riscos. 

1

  3

2

______

_____
_____


	Página 1
	Página 2

