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PT Sanduicheira 
Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTU-
RA.
 ■ 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. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. 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.

 ■ O aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina a utilização em locais 
como, por exemplo:

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

 ■ 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 num fogão a  gás ou elétrico nem nas proximidades, no 
escorredor do lava-loiça da cozinha, na extremidade de uma mesa ou em superfícies 
instáveis. O aparelho tem que estar numa superfície estável e uniforme.

 ■ Para garantir a  circulação de ar durante o  funcionamento, deve haver um espaço 
suficiente em todos os lados do aparelho. Do ponto de vista da segurança contra 
incêndios, este aparelho está em conformidade com as normas válidas na União 
Europeia. Segundo estas normas, estes aparelhos podem ser utilizados em cima 
de uma mesa ou numa superfície semelhante, desde que, na direção da principal 
radiação de calor, haja uma distância de segurança de 50 cm de materiais inflamáveis 
e pelo menos 10 cm noutras direções.
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Atenção: Superfície quente

 ■ A  temperatura das superfícies acessíveis pode ser superior durante e  depois do 
funcionamento devido à presença de calor residual. Não toque na superfície quente. 
Para fechar ou abrir a  placa de confeção superior utilize a  pega e  para remover 
a sanduíche utilize uma espátula de madeira ou resistente ao calor.

 ■ Nunca cubra o aparelho enquanto estiver em funcionamento ou quente nem coloque 
objetos sobre o mesmo.

 ■ Desligue sempre o  aparelho da tomada elétrica quando o  deixa sem supervisão, 
quando não estiver a ser utilizado e antes de o mover ou limpar. Deixe o aparelho 
arrefecer antes de mover ou limpar.

 ■ Mantenha o  aparelho limpo. Limpe as placas de confeção após cada utilização, de 
acordo com as instruções no capítulo Limpeza e manutenção. Nunca lave o aparelho 
com água corrente nem a mergulhe em água ou noutro líquido. 

 ■ Certifique-se de que o cabo de alimentação não entra em contacto com água ou uma 
superfície quente.

 ■ Desligue o aparelho da tomada elétrica puxando a ficha e nunca o cabo de alimentação. 
Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada. 

 ■ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de 
serviços autorizado ou por uma pessoa qualificada, sendo que esta ação irá evitar 
a  criação de 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 no aparelho. 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 Sanduicheira 
Manual do utilizador

 ■ Antes de utilizar este aparelho, leia o  manual do utilizador 
atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com 
o  funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. 
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 APARELHO
A1 Indicador de aquecimento da placa de confeção
A2 Indicador de alimentação
 Indica que o aparelho está ligado a uma tomada elétrica.
A3 Pegas isoladas termicamente
A4 Trinco para bloquear e libertar a pega
A5 Espaço para enrolar o cabo de alimentação (não apresentado)
 Localizado na parte posterior do aparelho.
A6 Placas de confeção com superfície antiaderente
 Para fazer duas sanduíches quadradas.
A7 Pés anti-derrapantes (não apresentado)
   Estão localizados na parte inferior do aparelho.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
 ■ Retire o  aparelho da embalagem e  remova todas as etiquetas 

e autocolantes promocionais.
 ■ Limpe as placas de confeção A6 com um pano levemente 

humedecido ou uma esponja e, em seguida, limpe-as 
completamente até estarem secas. 

 ■ Antes da primeira utilização, coloque o aparelho em funcionamento 
sem alimentos durante 5 a  7 minutos para remover quaisquer 
potenciais odores.

Nota: 
Pode ser emitido algum fumo quando o aparelho é  ligado 
pela primeira vez. Este efeito é causado pelos componentes 
internos a aquecer e vai desaparecer após alguns momentos. 

OPERAR O APARELHO
 ■ Ligue a sanduicheira a uma tomada elétrica. Ambos os indicadores 

no painel superior acendem. O  indicador vermelho A2 sinaliza 
uma ligação a uma fonte de energia elétrica. O indicador verde A1 
indica que as placas de confeção A6 estão a aquecer.

 ■ Revista as placas de confeção A6 com um pouco de manteiga ou 
óleo de cozinha e  feche a  sanduicheira para ajudar as placas de 
confeção A6 a aquecem mais rapidamente.

 ■ Prepare as sanduíches antes das placas A6 aquecerem. Para uma 
sanduíche necessita de duas fatias de pão e os ingredientes para 
o  recheio. Coloque os ingredientes do recheio precisamente 
entre as fatias de pão de sanduíche. Colocar muitos ingredientes 
pode impedir que a sanduicheira feche. Nesse caso, é necessário 
remover alguns dos ingredientes. Não tente fechar a sanduicheira 
usando força, pois tal pode danificá-la.

 ■ Quando as placas de confeção A6 estiverem quentes até 
à temperatura ajustada, o indicador verde A1 desliga. 

Nota:
O  indicador verde A1 liga e  desliga de forma intermitente 
durante o funcionamento. Isto sinaliza que a temperatura de 
funcionamento está a ser mantida.

 ■ Abra a sanduicheira utilizando a pega A3 e coloque uma ou duas 
sanduíches sobre a placa de confeção inferior. Feche a sanduicheira 
e utilize o trinco A4 prender as pegas A3 uma à outra. 

 ■ Após 3 a 5 minutos, solte o trinco A4 e utilize a pega A3 para abrir 
a placa superior e verifique a sanduíche. Se estiver suficientemente 
torrada, retire-a. Caso contrário, prolongue o tempo de confeção. 
Utilize uma espátula de madeira ou resistente ao calor para 
remover a sanduíche. Não utilize uma faca ou garfo ou quaisquer 
outros utensílios de metal. Poderão danificar o  revestimento 
antiaderente das placas de confeção A6.

Nota:
O  tempo de confeção depende do tipo de pão, dos 
ingredientes e da preferência pessoal.

 ■ Antes de preparar mais sanduíches, feche a sanduicheira e aguarde 
até que o indicador verde A1 desligue.

 ■ Após concluir a  utilização, desligue o  cabo de alimentação da 
tomada elétrica. Deixe a sanduicheira arrefecer e limpe-a de acordo 
com as instruções no capítulo Limpeza e manutenção.

CONSELHOS PARA A PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES
 ■ Como ingredientes base para o  recheio da sanduíche, pode usar 

carne, peixe, queijos, produtos defumados, fatias de ovo cozido, 
cogumelos ou frutas e legumes como bananas, maçãs, abacaxis ou 
tomates. Não use uma quantidade excessiva de recheio para evitar 
que o mesmo se espalhe sobre as placas de confeção A6. 

 ■ Pode temperar o recheio com especiarias, ervas, ketchup, etc.
 ■ Para as sanduíches ficarem douradas, pode espalhar uma ligeira 

camada de manteiga na parte superior da fatia de pão da 
sanduíche.

RECEITAS

Sanduíche de presunto, queijo e ananás (2x)
4 fatias de pão de sanduíche 
2 fatias de queijo 
4 fatias de presunto
2 fatias de ananás

Pré-aqueça as placas de confeção A6. Coloque duas fatias de 
presunto, uma fatia de queijo e  ananás entre duas fatias de pão 
de sanduíche. Prepare a  segunda sanduíche da mesma maneira. 
A confeção das sanduíches demora aproximadamente 3 a 5 minutos.

Sandwich de tomate e queijo (2x)
4 fatias de pão de sanduíche 
1 tomate de tamanho médio cortado 
2 colheres de sopa de queijo ralado 
Pré-aqueça as placas de confeção

Pré-aqueça as placas de confeção A6. Entre as duas fatias de pão 
de sanduíche, coloque algumas fatias de tomate e polvilhe-as com 
queijo ralado. Tempere o recheio com paprica e prepare a segunda 
sanduíche da mesma forma. A  confeção das sanduíches demora 
aproximadamente 3 a 5 minutos.

Sanduíche de banana com chocolate (2x)
4 fatias de pão de sanduíche 
1/2 banana cortada em rodelas finas
chocolate para barrar 

Pré-aqueça as placas de confeção A6. Nas duas fatias de pão de 
sanduíche barre uma camada fina de chocolate e adicione algumas 
rodelas de banana. Com o lado barrado voltado para dentro, junte as 
duas fatias de pão e, da mesma forma, prepare a segunda sanduíche. 
A confeção das sanduíches demora aproximadamente 3 a 5 minutos.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
 ■ Antes de limpar a  sanduicheira, desligue-o  da tomada elétrica 

e deixe-o arrefecer. 
 ■ Limpe a  superfície antiaderente das placas de confeção A6 após 

cada utilização. Tal vai evitar que se acumulem alimentos. Para 
limpar, use um pano levemente humedecido e  macio. Se existir 
algum resíduo alimentar queimado nas placas de confeção A6, 
pulverize com água e  detergente de cozinha suave. Depois de 
aplicar o detergente de cozinha, limpe as placas de grelha A6 com 
um pano húmido limpo. De seguida, limpe tudo para que esteja 
completamente seco.

Dica: 
Será mais fácil limpar as placas de confeção A6 enquanto 
ainda estão ligeiramente quentes. 

 ■ Limpe a  superfície externa da sanduicheira com um pano 
ligeiramente humedecido e, em seguida, seque-a bem.

 ■ Não lave o aparelho com água corrente nem a mergulhe em água 
ou noutro líquido.

 ■ Para a limpeza, não utilize palha de aço, produtos de limpeza com 
um efeito abrasivo, solventes, etc. Caso contrário, a superfície limpa 
pode ficar danificada.

ARMAZENAMENTO
 ■ Quando as placas de confeção A6 estiverem frias, feche a  placa 

superior e utilize o trinco A4 para fixar as pegas A3 uma à outra. 
Enrole o cabo elétrico na parte inferior da sanduicheira. 

 ■ Guarde a sanduicheira num local limpo e seco que se encontre fora 
do alcance das crianças. 

Nota:
Guardar a  sanduicheira na posição vertical economiza 
espaço na cozinha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Intervalo de tensão nominal ..........................................................220−240 V 
Frequência nominal .............................................................................. 50/60 Hz
Potência nominal de entrada ..................................................................700 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.


