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PT Grelhador elétrico multifunções 
Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.
 ■ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e  por 
pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes desde 
que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre como utilizar 
o produto de forma segura e compreendam os potenciais perigos envolvidos. A limpeza 
e  a  manutenção realizada pelo utilizador não devem ser executadas por crianças, 
a menos que tenham idade superior a 8 anos e sob supervisão. Mantenha este aparelho 
e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças que têm idade inferior a 8 anos.  
As crianças não devem brincar com o aparelho.

 ■ Antes de ligar o  aparelho a  uma tomada elétrica, verifique se a  tensão nominal que 
consta na placa de características do aparelho corresponde à tensão elétrica da tomada 
a que pretende ligar o aparelho. 

 ■ Ligue o aparelho apenas a uma tomada com a devida ligação à terra. 

Atenção:
Este aparelho não foi concebido para ser controlado através de um dispositivo 
programado, interruptor de temporizador externo ou controle remoto.

 ■ O aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina para uso em locais, tais 
como:

 –  cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
 –  quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
 –  quintas agrícolas;
 –  estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.
 ■ Não utilize o aparelho num ambiente industrial, no exterior ou para finalidades diferentes 
daquelas para as quais o aparelho foi destinado. 

 ■ Não coloque o  aparelho no parapeito da janela, no escorredor do lava-loiça ou em 
superfícies instáveis. Coloque-o sempre numa superfície estável, regular e seca.

 ■ Não coloque o  aparelho num fogão elétrico ou a  gás ou na sua proximidade, não 
o coloque nas proximidades de lume forte ou outro aparelho que seja fonte de calor. 

 ■ Para prevenir ferimentos graves por choque elétrico, não deve submergir qualquer parte 
do aparelho na água ou qualquer outro líquido. 

 ■ Não utilize o aparelho sem o recipiente de recolha de água deslizante e sem as placas de 
chapa/grelhas instaladas.

 ■ Durante a operação, deve existir uma área suficiente para a circulação de ar por cima do 
aparelho e em todo o seu arredor. Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis 
como cortinas, toalhas de cozinha, etc. 
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Atenção: Superfície quente

 ■ A  temperatura das superfícies acessíveis pode ser superior se o  aparelho estiver em 
funcionamento. Tenha cuidado para não tocar no revestimento quente exterior ou na 
superfície das grelhas. Utilize a pega para abrir a placa de chapa superior.

 ■ Desligue sempre o aparelho e retire da tomada elétrica quando o deixa sem supervisão, 
após terminar a sua utilização e antes de o mover ou limpar. 

 ■ Deixe o aparelho arrefecer totalmente antes de mover, limpar ou armazenar.
 ■ Limpe a superfície de todas a grelhas após cada utilização, conforme descrito no capítulo 
Manutenção e limpeza.

 ■ Puxe o cabo de alimentação pela ficha e não pelo cabo para desligar da tomada elétrica. 
Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada.

 ■ Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade de uma 
mesa e que não está em contacto com uma superfície quente. 

 ■ Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, leve para que seja reparado 
num centro de manutenção profissional para evitar causar uma situação de perigo.  
É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado. 

 ■ Para evitar o  perigo de ferimentos devido a  choque elétrico, não repare o  aparelho 
sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado 
para realizar todas as reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, 
corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou 
qualidade insatisfatórios.
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PT
Grelhador elétrico 
multifunções 
Manual do utilizador

 ■ Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo que já tenha experiência 
na utilização de aparelhos semelhantes. Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do 
utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro onda esteja facilmente acessível para 
utilização futura.

 ■ Recomendamos que guarde a caixa de cartão original, o material de embalagem, o recibo da compra, 
a declaração de responsabilidades do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a vigência 
da responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, 
recomendamos que embale o aparelho na caixa original do fabricante.

DESCRIÇÃO DO GRELHADOR DE CONTACTO
A1 Botão para soltar a placa de chapa superior
A2 Placa de chapa superior removível 
A3 Placa de grelha inferior removível
A4 Botão para soltar a grelha inferior
A5 Recipiente de recolha de água removível
A6 Temporizador de 30 minutos
A7 Pega para transportar e abrir a placa superior
A8 Tampa da placa de chapa superior
A9 Bloqueio móvel para bloquear e desbloquear as placas de grelha e definir a altura da placa de chapa 

superior
A10 Botão para soltar o bloqueio de dobradiças da placa superior
A11 Indicador de definição do temporizador
A12 Indicador de aquecimento das placas de grelha
A13 Botão de controlo da temperatura no intervalo 80–240 °C
A14 Unidade base
A15 Espaço de armazenamento do cabo de alimentação
A16 Espátula

REMOÇÃO E FIXAÇÃO DAS PLACAS DE GRELHA
 ■ Antes de remover ou fixar as placas de grelha, verifique se o grelhador está desligado, desconectado da 

tomada elétrica e se arrefeceu.
 ■ Para fixar ou inserir uma placa de grelha, é necessário mover o bloqueio A9 para a posição de «ABERTO» 

e utilizar a pega A7 para abrir a placa superior A2 na posição vertical. 
 ■ Para remover a placa superior A2, utilize uma mão para pressionar e manter o botão A1 e a outra para 

remover a placa A2. Depois de a remover, solte o botão A1. Para remover a placa de grelha inferior A3, 
utilize uma mão para pressionar e  manter o  botão A4 e  a  outra para remover a  placa A3. Depois de 
a remover, solte o botão A4.

 ■ Para fixar, insira a placa superior A2 na tampa superior A8 para que os cortes na parte traseira da placa 
A2 deslizem nas abas na parte traseira da tampa A8. De seguida, pressione a placa A2 contra a tampa 
A8, para que a aba sob a placa da grelha A2 deslize para o orifício da tampa A8. Fixe a placa inferior A3 
à unidade de base A14 do mesmo modo. 

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DAS PLACAS DE GRELHA  
E DEFINIÇÃO DA ALTURA DA PLACA DE CHAPA SUPERIOR
 ■ Quando a placa de chapa A2 estiver inclinada para baixo para a placa de grelha inferior A3 e o bloqueio 

A9 estiver definido na posição «BLOQUEAR», as placas de grelha estão bloqueadas em conjunto. Esta 
definição é  destinada ao transporte do grelhador na posição vertical e  para o  armazenamento do 
grelhado na posição vertical. 

 ■ Para soltar a placa de chapa A2, mova o bloqueio A9 para a posição «ABRIR». Assim, a placa de chapa A2 
pode ser totalmente aberta na posição vertical. 

 ■ Definir o bloqueio móvel A9 para a posição 1 a 5 ajusta a altura da placa de chapa superior A2, ou seja, 
a distância da placa de chapa superior A2 da placa de grelha A3. O ajuste da altura é adequado para 
grelhar peixe, hambúrgueres, vegetais, sanduíches e para cozinha outros alimentos delicados onde não 
se pretende utilizar a placa de chapa A2 para comprimir os alimentos com o seu peso total. Quando se 
define a altura, é necessário elevar e segurar a placa de chapa superior A2 por cima da placa de grelha 
inferior A3. Para elevar e segurar a placa de grelha A2, utilize a pega A7.

 ■ Para abrir a placa de chapa A2 para que fique nivelada com a grelha inferior A3, pressione e mantenha 
o botão A10 enquanto, ao mesmo tempo, abre a placa de chapa superior A2 para que a pega A7 fique 
pousada na mesa ou na bancada da cozinha. Isto irá duplicar a área para grelhar. Depois de abrir a placa 
de chapa superior A2, solte o botão A10.

REVESTIMENTO ANTIADERENTE NAS PLACAS DE GRELHA
 ■ As placas de grelha no grelhador de contacto têm um revestimento de superfície antiaderente especial. 

Este revestimento permite-lhe preparar refeições saudáveis enquanto utiliza uma quantidade mínima de 
gordura ou óleo. 

 ■ Para colocar ou retirar alimentos do grelhador, utilize apenas utensílios de cozinha de madeira, plástico 
ou silicone resistentes ao calor. 

 ■ Não utilize utensílios de cozinha de metal ou afiados e  não corte os alimentos diretamente na placa 
de grelha. O  fabricante não assume a  responsabilidade pelos danos causados no revestimento pela 
utilização de objetos afiados ou utensílios de metal.

 ■ Qualquer descoloração da superfície das placas de grelha afetam apenas o  aspeto, não a  sua 
funcionalidade.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
 ■ Antes da primeira utilização, retire o  grelhador de contacto do material de embalagem e  retire todos 

os materiais promocionais, incluindo as etiquetas que se encontram nas placas de chapa/grelha. Limpe 
a placa de chapa A2 e a placa de grelha A3 com um pano humedecido limpo e, de seguida, seque. Retire 
o recipiente de recolha de água removível A5 e lave-o com água quente e com um detergente de cozinha 
neutro. De seguida, enxague com água limpa corrente, seque e coloque-as no respetivo lugar. 

 ■ Lave a espátula A16 com água quente e um detergente de cozinha neutro. De seguida, enxague com 
água corrente e seque-a.

 ■ As placas de chapa/grelha A2 e  A3, o  recipiente de recolha de água removível A5 e  a  espátula A16 
também podem ser lavados na máquina de lavar loiça (na parte superior).

 ■ Não mergulhe ou submerja o grelhador ou o cabo de alimentação em água ou em qualquer outro líquido. 
 ■ Antes da primeira utilização, coloque o grelhador em funcionamento durante 10 minutos com o botão 

de controlo de temperatura A13 definido na temperatura máxima para grelhar. De seguida, desligue 
o grelhador, retire-o da tomada elétrica e deixe-o arrefecer.

Nota: 
Ao ser ligado pela primeira vez, pode ser emitida uma pequena quantidade de fumo. Este é um 
evento completamente normal.

UTILIZAÇÃO DO GRELHADOR DE CONTACTO
 ■ Antes de cada utilização, recomendamos a aplicação de uma camada fina de óleo para cozinha a altas 

temperaturas nas placas de chapa/grelha A2 e A3.
 ■ Verifique se o recipiente de recolha de água A5 está inserido de forma adequada na unidade de base 

A14 e se as placas de chapa/grelha A2 e A3 estão instaladas no respetivo lugar. Verifique se o botão de 
controlo de temperatura e temporizador estão definidos na posição desligada e ligue o grelhado a uma 
tomada elétrica.

 ■ Se as placas de chapa/grelha estão bloqueadas em conjunto, desbloqueie-as ao definir o bloqueio A9 
para a posição «ABRIR». Deixe o grelhador aquecer ao definir o temporizador A6 para 5 minutos e o botão 
de controlo de temperatura A13 para a  posição 4 – «DOURAR» (temperatura máxima). Para aquecer 
mais depressa, deixe a placa de chapa A2 inclinada para baixo. Quando o temporizador A6 é definido, 
o  indicador A11 acende. O  aquecimento das placas de grelha na temperatura definida é  sinalizador 
pelo indicador A12. No final do tempo programado, é  emitido um som e  o  grelhador desliga-se 
automaticamente. O indicador A11 é reduzido e o indicador A12 desliga-se completamente.

 ■ Após o  preaquecimento das placas de grelha, defina o  tempo pretendido utilizando o  temporizador 
A6, e defina o botão de controlo de temperatura A13 com base no tipo de alimento que vai cozinhar. 
O temporizador A6 pode ser programado em intervalos de 5 minutos num intervalo de 0 a 30 minutos. 
O botão de controlo de temperatura A13 pode ser utilizado para programar quatro níveis de temperatura 
diferentes.

DEFINIÇÕES DO BOTÃO DE CONTROLO DE TEMPERATURA TEMPERATURA
0 desligado
1 – «BAIXO» (baixa temperatura) 80–120 °C
2 – «MÉDIO» (temperatura média) 120–160 °C
3 – «ALTO» (alta temperatura) 160–200 °C
4 – «DOURAR» (temperatura máxima) 200–240 °C

 ■ O  temporizador A6 faz a  contagem decrescente do tempo programado e  o  botão de controlo da 
temperatura A13 apresenta o  nível de temperatura selecionado. A  temperatura pode ser ajustada, 
conforme necessário, enquanto grelha. 

Grelhar com a placa de chapa superior para baixo
 ■ Abra a placa superior A2 para ficar na posição vertical. Utilize a pega A7 para inclinar a placa para fora. 

Coloque a  carne, vegetais, sanduíche ou outro alimento que pretende grelhar ou cozinhar na placa 
inferior A3. Utilize a  pega A7 para inclinar a  placa A2 para baixo. Verifique o  estado da refeição com 
regularidade enquanto grelha. Se não pretende que a placa superior A2 pouse sobre os alimentos, ajuste 
a sua altura conforme descrito no capitulo de Bloqueio e desbloqueio das placas de grelha e definição da 
altura da placa de chapa superior.

Grelhar na grelha e grelha aberta
 ■ Este design único do grelhador de contacto permite que ambas as superfícies para grelhas sejam 

utilizadas ao mesmo tempo. Abra a placa de chapa superior A2 para ficar nivelada com a placa de grelha 
inferior A3, conforme descrito no capítulo Bloqueio e desbloqueio das placas de grelha e definição da 
altura da placa de chapa superior.

 ■ Coloque a  carne, vegetais ou outros alimentos adequados para grelhar nas placas de grelha. Vire os 
alimentos, conforme necessário, enquanto grelha.

Nota: 
O  indicador de aquecimento da placa de grelha A12 liga e  desligar de forma intermitente 
durante o funcionamento. Isto sinaliza que a temperatura definida está a ser mantida.

 ■ No final do tempo programado, é  emitido um som e  o  grelhador desliga-se automaticamente. 
O indicador A11 é reduzido e o indicador A12 desliga-se completamente. Ajuste o botão de controlo de 
temperatura A13 para a posição 0 (desligado).

 ■ Retire a refeição cozinhada da placa de grelha. Para esta ação, utilize utensílios de cozinha de madeira, 
silicone ou plástico resistentes ao calor. Não utilize pinças de metal, espátulas de metal, facas ou outros 
utensílios de cozinha de metal afiados. Isto pode danificar o  revestimento antiaderente das placas de 
grelha.

 ■ Depois de terminar a utilização do aparelho, certifique-se de que o botão de controlo da temperatura 
e o temporizador estão definidos na posição 0 (desligado) e que o cabo de alimentação está desligado da 
tomada elétrica. Deixe o grelhador arrefecer antes de voltar a utilizar de qualquer forma.
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DICAS PARA GRELHAR CARNE
 ■ Para alcançar ótimos resultados, corte a carne em fatias com uma espessura em que a placa de chapa 

superior pouse quando inclinada para baixo.
 ■ Não recomendamos a utilização do grelhador de contacto para grelhar carne com ossos espessos, como 

costeletas de porco com osso. 
 ■ Não coloque sal na carne antes de grelhar. Esta ação iria resultar numa carne rija e seca.
 ■ Antes de grelhar carne marinada, absorva o  excesso da marinada com papel de cozinha. Algumas 

marinadas têm um alto teor de açucares, que pode queimar nas placas de grelha.
 ■ Para evitar a libertação do molho da carne, não perfure a carne com uma faca ou garfo. Caso contrário, 

a carne fica rija e seca.
 ■ Não seque a carne ao grelhar durante demasiado tempo.
 ■ Certifique-se sempre de que a carne de frango é totalmente cozinhada.
 ■ Quando a carne já estiver grelhada, tempere com sal ou outro tempero.
 ■ Não é necessário espetar os cachorros quentes pré-cozinhados antes de os grelhar.

TEMPERATURA RECOMENDADA E PROGRAMAÇÃO DO TEMPO
TIPO DE ALIMENTOS DEFINIÇÕES DO BOTÃO DE 

CONTROLO DE TEMPERATURA
TEMPO PARA GRELHAR  
(COM A PLACA SUPERIOR 
INCLINADA PARA BAIXO)

Bife
•  Bife de lombo de vaca 3 –  ALTO (alta temperatura) 4 minutos (média)

5–6 minutos (bem passado)
•  Bife como refeição rápida 3 –  ALTO (alta temperatura) 5–8 minutos
•  Hambúrgueres 3 –  ALTO (alta temperatura) 8–10 minutos
Carne de porco
•  Medalhões de lombo 

de porco
3 –  ALTO (alta temperatura) 4–6 minutos

•  Bife panado (schnitzels) 3 –  ALTO (alta temperatura) 7–8 minutos
•  Fatias do pescoço do porco 3 –  ALTO (alta temperatura) 9–10 minutos
Borrego
•  Lombo 3 –  ALTO (alta temperatura) 6 minutos
•  Fatias 3 –  ALTO (alta temperatura) 8 minutos
•  Bifes da perna do borrego 3 –  ALTO (alta temperatura) 8 minutos
Frango
•  Carne do peito de frango 3 –  ALTO (alta temperatura) 6 minutos ou mais, até estar bem 

cozinhado
•  Carne da coxa do frango 3 –  ALTO (alta temperatura) 4–5 minutos ou mais, até estar bem 

cozinhado
Salsichas/cachorros 
quentes
•  finas 2 –  MÉDIO (temperatura média) 5–6 minutos
•  espessas 2 –  MÉDIO (temperatura média) 7–8 minutos
Marisco
•  Filetes sem pele 4 –  DOURAR (temperatura máxima) 8–10 minutos
•  Filetes de peixe com pele 4 –  DOURAR (temperatura máxima) 10–12 minutos
•  Polvo (limpo) 3 –  ALTO (alta temperatura) 8 minutos
•  Camarão 3 –  ALTO (alta temperatura) 5 minutos
Sanduíche ou focaccia 2 –  MÉDIO (temperatura média) 5–6 minutos
Vegetais cortados em fatias 
de 2 cm de espessura
•  Beringela 2 –  MÉDIO (temperatura média) 8–10 minutos 
•  Aboborinha 2 –  MÉDIO (temperatura média) 8–10 minutos 
•  Batatas doces 2 –  MÉDIO (temperatura média) 8–10 minutos 

Nota: 
As definições do botão de controlo de temperatura A13 indicadas acima servem apenas como 
uma referência e podem diferir dependendo da espessura das fatias de carne ou tamanhos 
dos alimentos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
 ■ Antes de o  limpar, certifique-se de que o  grelhador está desligado, desconectado da tomada elétrica 

e deixe-o arrefecer. 
 ■ Limpe a superfície das placas de grelha após cada utilização para evitar a formação de camadas de restos 

de alimentos carbonizados.
 ■ Primeiro utilize a espátula A16 para limpar os restos de alimentos da placa de grelha com nervuras A3. 

De seguida, limpe as placas A2 e  A3 com um pano fino e humedecido. Se não conseguir remover os 
restos de alimentos carbonizados, por exemplo, da carne marinada, aplique uma solução fraca de água 
e detergente de cozinha neutro. Depois de aplicar o detergente de cozinha, limpe cuidadosamente as 
placas de grelha com um pano húmido limpo.

Nota: 
Será mais fácil limpar as placas A2 e A3 enquanto ainda estão ligeiramente quentes.

 ■ Após cada utilização, enxague e lave o recipiente de recolha de água A5 com água quente e detergente 
da loiça neutro. De seguida, enxague com água limpa, seque-o e volte a colocar no grelhador.

 ■ Lave a espátula A16 com água quente e um detergente de cozinha neutro. De seguida, enxague com 
água corrente e seque-a.

 ■ As placas de chapa/grelha A2 e  A3, o  recipiente de recolha de água removível A5 e  a  espátula A16 
também podem ser lavados na máquina de lavar loiça (na parte superior).

 ■ Para limpar a superfície exterior, utilize um pano seco ou ligeiramente humedecido e, de seguida, limpe 
a superfície do grelhador até secar.

 ■ Para limpa o grelhador e as suas peças, não utilize lã de aço, produtos de limpeza abrasivos, petróleo, etc. 
Não enxague ou submerja o grelhador ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido. 

ARMAZENAMENTO
 ■ Quando as placas do grelhador de contacto arrefecerem, baixe a placa de chapa superior A2 para a placa 

de grelha inferior A3 e bloqueie-as em conjunto ao mover o bloqueio A9 para a posição “BLOQUEAR”. 
Recolha o cabo de alimentação para o espaço de armazenamento A15 na parte inferior do grelhador. 
Armazene o grelhado num local limpo e seco que se encontre fora do alcance das crianças. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão nominal ................................................................................................................................................................220−240 V
Frequência nominal ........................................................................................................................................................... 50/60 Hz
Potência nominal de entrada ........................................................................................................................................... 2 000 W

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  
DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS
Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO 
USADO

Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais significa que os 
produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os 
resíduos urbanos comuns. Para efetuar a  devida eliminação, renovação e  reciclagem, 
entregue estes aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns 
estados da União Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao 
revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente.
A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos e evita os 
potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que podem ser causados 

por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de 
recolha locais.
De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de eliminação incorreta 
deste tipo de produto.
Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações necessárias ao seu 
revendedor ou fornecedor.
Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.
Este símbolo é  válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite as informações 
necessárias sobre o método de eliminação correto à autarquia local ou ao seu revendedor.

Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relacionadas com 
o mesmo.


