
MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRA PARA 2 FATIAS - CPT-160

Torradeira para 2 fatias 

De Chef para Chef.
Conheça outros produtos da linha Cuisinart

Cafeteiras Duet Liquidificador
Processador

Panela de Cozimento
à Vapor

Processador
de Alimentos

Waffle

Serviço de Atendimento ao Cliente Cuisinart
0800 77 06 222

CPT-160
IB-4624A-PT

          ©2011 Conair Corporation
                         Cuisinart® émarca
registrada de Conair Corporation
                                      Cuisinart
                         150 Milford Road

    East Windsor, NJ 08520



Avisos de Segurança

Quando se utiliza um aparelho elétrico, algumas precauções básicas de segurança 
devem ser sempre seguidas, incluindo as que seguem:
1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.
2. NAO TOQUE NAS SUPERFÍCIES QUENTES. UTILIZE SEMPRE AS ALÇAS OU OS 
PUXADORES.
3. Para proteger-se contra choques elétricos, não coloque nenhuma parte da torradeira 
em contato com água ou outro líquido. Veja as instruções para limpeza.
4. Nunca deixe o aparelho ser manuseado por crianças sem a constante supervisão de 
um adulto.
5. Sempre desligue da tomada quando não estiver sendo utilizado e antes de limpá-lo. 
Deixe esfriar antes de limpar ou manusear.
6. Não utilize qualquer aparelho se: o cordão ou plugue estiverem danificados, depois de 
um mau funcionamento, após queda ou que não esteja funcionando bem. Nestes casos 
leve a torradeira ao Centro de Assistência Técnica Cuisinart mais próximo para exame, 
conserto, ajustes mecânicos ou elétricos.
7. A utilização de adaptadores não é recomendada pela Cuisinart pois pode acarretar 
danos.
8. Não utilizar o aparelho externamente. 
9. Não deixe o cordão pendurado na borda de mesas, balcões ou tocar em superfícies 
quentes.
10. Não coloque a torradeira em cima ou perto de um fogão elétrico, fogão a gás ou de um 
forno quente.
11. Não utilizar esta torradeira para outros fins além daqueles pretendidos.
12. ALIMENTOS MAIORES, EMBALAGENS OU UTENSÍLIOS METÁLICOS NÃO 
DEVEM SER INSERIDOS NA TORRADEIRA POIS PODEM PROVOCAR RISCO DE 
FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO.
13. PODE OCORRER INCÊNDIO SE A TORRADEIRA ESTIVER COBERTA OU 
TOCANDO MATERIAIS INFLAMÁVEIS, INCLUINDO CORTINAS, ACESSÓRIOS, 
PAREDES ENQUANTO ESTIVER EM USO. NÃO UTILIZE EM GABINETES 
FECHADOS.
14. Não tente retirar alimentos presos quando a torradeira estiver ligada na tomada.
15. Para evitar a possibilidade de incêndio, não deixe a torradeira ligada se não estiver  
utilizando.

ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES ESPECIAIS QUANTO AO CORDÃO.

O cordão curto é projetado para reduzir os riscos provenientes de embaraços e tropeções 
que ocorrem com cordões longos. Se uma extensão longa é utilizada, a voltagem elétrica 
da extensão deve ao menos ser igual ou maior que a voltagem elétrica do aparelho, e a 
extensão deverá ser colocada de forma que a mesma não caia sobre mesas ou balcões 
onde possa ser puxada por crianças ou possam tropeçar.
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CERTIFICADO DE GARANTIA CUISINART

Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado 
por um período de um (1) ano, a contar da data de compra do produto 
constante na nota fiscal de venda. Neste documento deverá constar a data 
legível, sem rasuras ou emendas.

Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que 
apresentem defeitos de produção ou de deformação do material. Em caso 
de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o 
Revendedor / Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A 
garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes 
danificados por transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, 
avarias causadas por deficiências na utilização, utilização imprópria ou 
inadequada do aparelho, especialmente no caso de utilização para fins não 
domésticos, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, 
modificações ou intervenções efetuadas por técnicos não autorizados pelo 
Revendedor/Importador, deficiência na manutenção ou outras e quaisquer 
causas não imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também 
excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação 
do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de 
manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o 
desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

O Revendedor/Importador não se responsabiliza por eventuais danos direta 
ou indiretamente causados pela avaria do aparelho, à pessoas, animais 
domésticos ou objetos e a consequente interrupção na utilização do 
mesmo, quando a avaria for consequente da não observação de todas as 
prescrições indicadas no manual de instruções

Durante os 12 (doze) meses de garantia caso o aparelho seja reparado num 
Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/ Importador, o 
risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, 
ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os 
técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, 
nos limites de tempo às exigências operacionais.

Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 77 06 222

No de Série:______________________________
Data da Compra:__________________________
Nome e Carimbo da Loja:___________________
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INTRODUÇÃO
A Cuisinart apresenta a Torradeira Elétrica de Estilo Metal Clássico para 2 fatias de pão.  
Esta torradeira possui o tamanho ideal para sua cozinha e oferece o que há de melhor em 
tecnologia. Reúne os padrões estritos de funcionamento Cuisinart. Os comandos são 
simples e atendem a todas as necessidades. Este elegante design em aço escovado 
combina as vivas lembranças de ontem com a qualidade da tecnologia de hoje.
A larga fenda tostadeira tosta uma grande variedade de itens,  desde finas fatias de pães 
caseiros até um delicado muffim inglês. O recipiente de pão permite remover facilmente 
até os menores pedaços de torrada da fenda. São incluídos também covenientes dispo- 
sitivos de reaquecimento, descongelamento e bagel (para pães mais largos) com display
de LED.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1. FENDAS TOSTADEIRAS LARGAS: 
A fenda de 3,8 cm permite torrar grande variedade de pães.
2. HASTE DE CARREGAMENTO:
A torrada chega mais perto do topo da torradeira facilitando a retirada de pequenos itens.
3. CONTROLADOR DE INTENSIDADE: 
Regula a cor desejada para a torrada desde mais clara até mais escura.
4. BOTÃO BAGEL
Aumenta o tempo de aquecimento para pães mais largos. 

5. BOTÃO DE  DESCONGELAMENTO : 
Descongela e tosta pães congelados. Quando selecionado o indicador acende-se.

Quando selecionado o 
indicador acende-se.

6. BOTÃO DE RE-AQUECIMENTO:
Reaquece sem torrar. Quando selecionado  o indicador acende-se.
7. BOTÃO DE CANCELAMENTO: 
Interrompe o processo de tostamento quando selecionado.
8. BANDEJA DE RESÍDUOS DESLIZANTE: 
Facilmente removível para limpar resíduos do fundo da torradeira.
9. ARMAZENAMENTO DO CORDÃO: 
Recolhe o excesso de cordão e mantém o seu balcão arrumado.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Deixe sempre a torradeira esfriar por completo antes de limpá-la.
1. Sempre desligue a torradeira da tomada elétrica.
2. Não utilize limpadores abrasivos. Apenas esfregue o exterior com um pano de 
algodão limpo e seco. Aplique agentes de limpeza no pano, não na torradeira, antes de 
limpá-la.
3. Para remover resíduos, retire a bandeja removível e jogue fora os resíduos. Limpe-a 
com um pano e recoloque-a. Nunca utilize a torradeira sem a bandeja removível em seu 
lugar.
4. Para remover qualquer pedaço de pão que fique na torradeira, vire-a de cabeça para 
baixo e gentilmente sacuda-a. Nunca introduza algum instrumento duro ou com cordão 
dentro da fenda  pois isso pode danificar a torradeira e causar um acidente.
5. Nunca enrole o cordão ao redor do lado externo da torradeira. Utilize o armazenador 
de cordão posicionado  no lado inferior da torradeira.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para dúvidas, sugestões ou receitas, ligue para o Atendimento ao Cliente 
Cuisinart   0800 77 06 222.

Para saber qual a Assistência Técnica Autorizada Cuisinart mais próxima da sua 
casa, ligue para  0800 77 06 222.
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UTILIZAÇÃO E CUIDADOS
Desenrole o cordão. Verifique se a bandeja de resíduos está no lugar e de que não há 
nada nas fendas da torradeira. Ligue o plugue na tomada.
1. COLOQUE FATIA(S) DE PÃO(ES):
Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja 
na posição superior. 
2. SELECIONE O CONTROLE DETOSTAMENTO
Gire o botão rotativo para a posição desejada
POSIÇÃO COLORAÇÃO
1-2 claro
3-4 médio
5-6 escuro

Alguns avisos sobre o tostamento:
Tostar é a combinação entre o cozimento e a desidratação do pão. Entretanto, 
diferenças no nível de umidade de um pão para outro podem gerar tempos variantes no 
tostar .
. Para uma fatia seca de pão, use uma posição inferior da qual você costuma utilizar.
. Para pão muito fresco ou pão de trigo aerado utilize uma posição superior a normal.
. Pães com superfícies muito irregulares (tais como  os muffins ingleses) necessitam de 
uma posição superior de tostamento.
. Fatias cortadas grossas de pães  (incluindo bagels) levarão mais tempo para tostar. Às 
vezes bem mais tempo, pois uma maior umidade deverá ser evaporada do pão antes 
que o tostamento possa ocorrer. Fatias muito grossas podem necessitar de dois ciclos 
de tostamento.
. Quando tostar pão de passas ou outro pão de frutas, remova qualquer passa perdida ou 
fruta da superfície do pão antes de colocá-lo dentro da torradeira. Isto ajudará a prevenir 
que as mesmas caiam dentro da torradeira ou que fiquem presas nas grades de arame 
de dentro da fenda.
. Antes de tostar bagels, divida cada bagels em duas metades iguais.

Torrando uma fatia:
Se você estiver tostando apenas uma fatia de pão, posicione o seletor de calor  para uma 
posição mais clara da que você normalmente utiliza.
Isto é porque a torradeira é desenvolvida para esquentar toda a câmara de tostamento 
para duas fatias. Diminuindo o calor para uma fatia somente, você não torrará demais a 
fatia.

Aviso sobre Usos Especiais:
Os seguintes pães devem ser aquecidos utilizando-se o Botão de Descongelamento:
Waffles Congelados, Panquecas, Torradas Francesas e Bagels Congelados:
 Tome cuidado quando estiver tostando este tipo de alimento: o recheio pode tornar-se 
mais quente antes de que a superfície do mesmo comece a tostar. Nunca deixe  na 
torradeira sem supervisão enquanto estiverem tostando ou  aquecendo.
3. COMEÇANDO A TOSTAR
Pressione a  haste de carregar até que a mesma trave na posição inferior.
4. PARA PARAR DE TOSTAR
Quando o ciclo de tostamento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar 
interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de 
Cancelamento. 

Dicas:
. Nunca force alimentos para dentro da fenda da Torradeira. Alimentos devem encaixar-
se livremente entre as grades de arame.
. Não coloque pães amanteigados ou pães com recheios ou congelados na torradeira.
. É comum ocorrer tostamento desigual em fatias de pão de espessuras desiguais.
Após o uso, desligue sua torradeira da tomada elétrica.

BOTÃO DE DESCONGELAMENTO:

O Botão de Descongelamento foi desenvolvido para primeiramente descongelar e 
depois  tostar o pão, o que extende levemente o ciclo de tostamento .

1. COLOCANDO FATIA(S) DE PÃO(ES).
Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja 
na posição superior.
2. SELECIONE O CONTROLE DE INTENSIDADE
Posição 1-2:
Para pães refrigerados e pequenos itens congelados tais como panquecas congeladas.
Posição 3-4:
Para pastéis, waffles congelados e (finas) torradas francesas e bagels refrigerados.
Posição 5-6:
Itens grossos congelados tais como bagels, pães cortados manualmente e torradas 
francesas grossas.
3. PRESSIONE A HASTE DE CARREGAR ATÉ QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO 
INFERIOR.
4. PRESSIONE O BOTÃO DE DESCONGELAMENTO
Para interromper o ciclo:
Quando o Ciclo de Descongelamento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você 
desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de 
Cancelamento.

Após o uso, desligue sua torradeira da tomada elétrica.

BOTÃO DE REAQUECIMENTO:

O sistema de reaquecimento permite re-aquecer pães sem tostá-los.
1. COLOCANDO FATIA(S) DE PÃO(ES):
Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja 
na posição superior.
2. PRESSIONE A HASTE DE CARREGAR ATÉ QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO 
INFERIOR.
3. PRESSIONE O BOTÃO DE REAQUECIMENTO. O LED INDICADOR 
PERMANECERÁ ACESO.

Para interromper o ciclo:
Quando o Ciclo de Reaquecimento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você 
desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de 
Cancelamento.
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