Manual de Instruções
EPV-826

GRILL & SANDUICHEIRA
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1. CUIDADOS :
 Antes de utilizar o seu aparelho, leia cuidadosamente as instruções
contidas neste manual.
 O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode danificá-lo e causar
queimaduras a quem o manusear.
 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
 Antes de conectar o cabo à tomada de parede, verifique a VOLTAGEM
correta de sua residência.
 Desconecte o aparelho da corrente elétrica quando não estiver em uso.
 Algumas partes do aparelho ficam super aquecidas durante o uso. Utilize
a alça para abrir e fechar o aparelho.
 Espere o aparelho esfriar para limpá-lo ou movê-lo.
 Não exponha o aparelho nem o seu cabo a água ou outros líquidos. Risco
de choque elétrico.
 Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar
riscos.
 Não permita que o cabo do aparelho faça contato com superfícies quentes
ou cortantes.
 Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como fornos elétricos
ou queimadores a gás.
 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e
conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam
supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.
 Este aparelho não é destinado a ser acionado por um temporizador (timer)
externo ou por um sistema de controle remoto separado.
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2. ANTES DO PRIMEIRO USO :
 Remova a embalagem.
 Limpe a superfície das chapas com um pano úmido e macio. Seque-as
totalmente.
 Desenrole o cabo completamente.
 Unte levemente as chapas antiaderentes com óleo vegetal, manteiga ou
margarina.
3. OPERAÇÃO :
- Conecte o cabo do aparelho na tomada de parede.
- As duas luzes piloto (vermelha e verde) acenderão e as chapas começarão a
esquentar.
- Quando as chapas alcançarem a temperatura ideal, a luz piloto verde apagará
e a luz vermelha permanecerá acesa.
- Agora seu aparelho está pronto para ser utilizado.
Para fazer sanduíches :
Coloque uma fatia de pão com o lado untado de manteiga contra a chapa
inferior. Recheie seu sanduíche (ex. queijo, presunto, etc.) e cubra com a
outra fatia de pão com o lado untado voltado para cima.
- Feche cuidadosamente a tampa e certifique-se de que a trava de segurança
está fechada.
- Atenção: Caso o sanduíche esteja excessivamente recheado, não será
possível fechar o aparelho. Não force para fechá-lo. Retire um pouco do
recheio.
- Após alguns minutos seu sanduíche estará pronto. Abra o aparelho e retire-o
utilizando uma espátula de madeira ou plástico. Nunca use utensílios de
metal, pois estes podem arranhar a superfície antiaderente.
- Para continuar preparando sanduíches, feche o seu aparelho e aguarde até que
a luz verde apague e a luz vermelha permaneça acesa, indicando assim que a
temperatura ideal foi atingida novamente.
-
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Para fazer grelhados :
- Coloque o alimento a ser grelhado na chapa inferior.
- Feche o seu aparelho sem forçar e aguarde até que o alimento atinja o ponto
de cozimento desejado.
- Para retirar o alimento, abra cuidadosamente o aparelho e utilize uma
espátula de madeira ou plástico. Nunca use utensílios de metal, pois estes
podem arranhar a superfície antiaderente.
- Para continuar preparando grelhados, feche o seu aparelho e espere até que a
luz verde apague e a luz vermelha permaneça acesa, indicando assim que a
temperatura ideal foi atingida novamente.
Observação: Durante o cozimento, a luz verde poderá oscilar em momentos
aonde se encontrará acesa ou apagada, pois o termostato será ativado e
desativado automaticamente para manter a temperatura adequada.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Desconecte o aparelho da tomada.
• Espere até que o aparelho esfrie e comece a limpeza.
• Utilize um pano úmido e macio para limpar a parte externa e as chapas.
• Se algum resíduo estiver difícil de remover coloque um pouco de óleo de
cozinha nas placas e limpe após alguns minutos quando os resíduos
estiverem amaciados.
• Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos
para a limpeza.
Atenção: Nunca coloque o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Risco de
choque elétrico!

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Potência de Saída: 750W
Consumo: 0,75Kwh
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