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INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES
Ao utilizar um aparelho elétrico, 
precauções básicas de segurança devem 
sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

  1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.

  2.  Desligue da tomada quando não 
estiver em uso e antes da limpeza. 
Deixe esfriar após a utilização.

  3. Não toque em superfícies quentes .  
 Use os pegadores.

  4. A temperatura de superfícies   
 acessíveis, como o gabinete e porta do  
 forno, podem ser bastante elevadas  
 quando o forno está em uso.

  5.  Cuidado: Superfícies marcadas com 
este símbolo significa que ira ficar 
muito quente durante o uso, POR 
FAVOR, NÃO TOQUE antes de 
arrefecer.

  6.  Para se proteger contra choque 
elétrico, não coloque qualquer parte 
forno na água ou outros líquidos. Veja 
as instruções para a limpeza.

  7.  Este aparelho não deve ser usado por 
ou perto de crianças ou pessoas com 
deficiências.

  8.  Não operar aparelhos elétricos que 
estejam com a tomada ou o fio 
danificado, depois do aparelho 
apresentar mal funcionamento ou se ele 
tiver caído ou foi danificado de 
qualquer maneira. Levar o forno ao 
representante autorizado Cuisinart® 
mais próximo para ser examinado, 
consertado ou passar por ajustes 
mecânicos ou elétricos.

  9.  O uso de acessórios não 
recomendados pela Cuisinart podem 
causar lesão.

  10.  Não utilize ao ar livre.

  11.  Não deixe o cabo pendurado na 
borda da mesa ou bancada, onde ele 
pode ser puxado inadvertidamente 
por crianças ou animais de estimação, 
ou toque em superfícies quentes, o 
que pode danificar o cabo.

12.  Não coloque sobre ou perto de um 
fogão a gás ou elétrico, ou num forno 
aquecido.

13.  Desconectar o aparelho quando ele 
não estiver em uso.

14.  Não usar este aparelho para qualquer 
outro fim além daquele para o qual ele 
foi projetado.

15.  O extremo cuidado deve ser tomado ao 
mover um aparelho que contenha óleo 
quente ou outros líquidos quentes.

16.  Para desligar, remova o plugue da 
tomada.

17.  AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE 
INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO,  
a reparação deverá ser feita apenas por 
pessoal autorizado. 
Não remover o painel da base.

18.  Não utilize o aparelho dentro um 
armário de parede. Ao armazenar em 
um armário, desligue sempre o 
aparelho. Não fazê-lo poderia criar um 
risco de incêndio, especialmente se o 
aparelho tocar as paredes.

19.  Este aparelho não deve ser utilizado 
por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou sem experiência 
e conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas em 
relação ao uso do aparelho por alguém 
que seja responsável por sua 
segurança.

20. As crianças devem ser vigiadas para  
 garantir que elas não brinquem com o  
 aparelho.

21.  Este aparelho não foi projetado para 
ser controlado por acessórios, como 
timer externo ou controle remoto.
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APENAS PARA USO DOMÉSTICO 
NÃO PROJETADO PARA USO COMERCIAL 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO

É fornecido um fio curto para reduzir o risco dele ficar enroscado ou de tropeçarem sobre 
um fio mais longo. Pode-se usar extensões, desde que se tome alguns cuidados em seu 
uso. Se for usada extensão, a potência da extensão deve ser igual à potência elétrica do 
aparelho, e o fio mais longo deve ser arrumado de forma que ele não fique pendurado 
sobre a extremidade da mesa ou balcão onde poderia ser puxado por crianças.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
1) Luzes Indicadoras    
    -  As luzes vermelhas indicam quando o 

produto está ligado.

    -  As luzes verdes indicam quando o produto 
está pronto para o uso.

    -  Quando o alimento está na Sanduicheira Grill 
e a luz verde acende indica que o alimento 
está pronto para o consumo.

2) Tampa com Trava    
    -  Trava no manípulo garante a segurança ao 

fazer o alimento.

3) Pés de Borracha    
    - Não marcam ou mancham a pia ou superfície. 
    -  Garantem que o produto fique fixo na 

superfície de apoio.

4) Superfície Anti-Aderente   
    - Fácil de limpar após o uso.

5) Acabamento em Cromo Escovado

6) Porta-Fio     
    -  O fio pode ser armazenado na parte de baixo 

do aparelho

Nota: A superfície da Sanduicheira Grill 
Cuisinart® foram revestidas com anti-aderente especial. Antes de usar o produto pela 
primeira vez, sugerimos pulverizar a superfície anti-aderente com spray para cozinhar ou 
óleo. No caso de utilizar óleo, aplique com papel toalha ou pincel. Se achar conveniente, 
o óleo pode ser aplicado antes de iniciar cada processo.

2. 1.

5.

3.

6.

4.
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INSTRUÇÕES DE USO

1.  Antes de usar a Sanduicheira Grill 
Cuisinart® pela primeira vez, retire todos 
os papéis e plásticos protetores. 
Remova toda a poeira das placas com 
um pano úmido.

2.  Pré aqueça a Sanduicheira Grill 
Cuisinart®. Feche a tampa e encaixe o 
plug na tomada. A luz vermelha irá 
acender indicando que o aparelho está 
ligado e a luz verde acenderá quando o 
aparelho estiver pronto para o uso.

Nota: na primeira vez de uso da 
Sanduicheira Grill Cuisinart® é possível que 
sinta-se um ligeiro odor e um pouco de 
fumaça. Isto é normal por se tratar de um 
produto com superfície anti-aderente.

3.   Assim que a luz verde acender, coloque 
os ingredientes na Sanduicheira Grill e 
feche a tampa, travando-a.

4.  A luz verde se apagará e a vermelha 
reacenderá. Pode demorar alguns 
segundos para que a luz vermelha 
reacenda. Isto é normal.

5. Assim que o alimento estiver pronto  
    para comer, a luz verde se acenderá.

6.  Remova o alimento delicadamente, 
utilizando uma espátula plástica. Nunca 
use utensílios de metal para que não 
danifique a superfície do aparelho.

7. Sempre remova o plugue da tomada  
    quando terminar de utilizar o aparelho.

SUGESTÕES

Para fazer sanduíches rapidamente, pré-
aqueça a Sanduicheira Grill Cuisinart® 
enquanto prepara o alimento a ser 
colocado nela.

Feche a tampa da Sanduicheira enquanto 
estiver pré-aquecendo. Quando estiver 
preparando mais de um sanduíche, 
mantenha a tampa do aparelho fechada 
para manter o alimento quente.

É possível utilizar uma variedade enorme 
de pães na Sanduicheira Grill Cuisinart®, 
obtendo excelentes resultados.

Para melhores resultados, o pão deve ter o 
tamanho de um prato de sobremesa. 
Manteiga, margarina e óleo de oliva são 
recomendados para passar na parte 
externa do sanduíche.

Os ingredientes úmidos tais como tomates 
cortados, frutas, pickles, etc., devem ser 
secados com uma toalha de papel. Os 
molhos, tais como molho de tomate, 
podem ser drenados por um tempo curto 
em um filtro de papel (de café, por 
exemplo). Enxugue bem os vegetais que 
forem usados nos sanduiches ou omeletes.

Use uma espatula de borracha resistente 
ao calor ou um utensílio de madeira para 
retirar os sanduiches ou omeletes da 
sanduícheira. Evite de usar utensílios de 
metal, que podem estragar o revestimento 
antiaderente do aparelho.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO WM-SW2NBR WM-SW2NBRB

TENSÃO 127V 220V

POTÊNCIA 800W 800W

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

Assim que terminar o uso do produto, 
desligue-o da tomada e mantenha a tampa 
aberta para iniciar o resfriamento das 
placas.

Nunca desmonte as placas da sanduicheira 
para efetuar a limpeza. Remova as 
migalhas e excesso de óleo proveniente do 
alimento com papel toalha ou pano seco.

Após retirar o excesso, utilize um pano 
úmido. Isso impedirá de manchar a 
superfície das placas. Esteja certo de que 
as placas estejam frias antes de iniciar a 
limpeza do aparelho. Se o alimento grudar 
nas placas coloque um pouco de óleo de 
cozinha sobre o alimento e espere 
aproximadamente 5 (cinco) minutos, então 
remova facilmente a sujeira.

Para limpar a parte externa do aparelho, 
passe um pano seco. Nunca use produtos 
abrasivos. Nunca submerja fios, plugues 
ou o aparelho dentro da água ou qualquer 
outro líquido. Não coloque em máquina de 
lavar-louças.

ARMAZENAGEM

Armazene o produto com o fio envolvido 
na base. Para armazenamento compacto,
deixe a Sanduicheira Grill Cuisinart® 
fechada e travada apoiada de pé na parte
traseira, este produto contém uma trava de 
segurança que deve ser ativada
mantendo o produto fechado para 
armazená-lo.
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OMELETE DE COGUMELO,
PIMENTA E QUEIJO

Ao fazer omelete recheada, lembre-se que o 
recheio desloca uma quantidade de ovos. 
Resista à vontade de rechear demais a 
omelete para o ovo não sair fora antes de 
estar cozido.

Rende 2 porções

2  ovos  
1/8   colh. chá de bicarbonato de sódio 

sal e pimenta do reino a gosto
2  cogumelos limpos e fatiados
2   colh. sopa de pimenta vermelha 

picada fina
2   colh. sopa de queijo cheddar light

manteiga derretida ou spray para untar

Colocar os ovos e o bicarbonato em uma 
vasilha pequena. Bater com um misturador e 
misturar o sal e a pimenta. Quando a luz 
indicadora verde acender, abrir a 
Sanduicheira Grill e cobrir com uma leve 
camada de manteiga ou spray para untar. 
Dividir os vegetais em quatro partes iguais da 
grelha da sanduicheira; polvilhar 
uniformemente com o queijo. Despejar os 
ovos sobre os vegetais e o queijo. Fechar a 
tampa e travar. A luz vermelha acende (e 
pode ficar verde por alguns segundos). 
Cozinhar até que a luz verde acender 
novamente, 4 - 4 1/2 min. Abrir a 
Sanduicheira Grill e tirar as omeletes usando 
uma espátula à prova de calor. Servir 
imediatamente.

Análise nutricional por porção:
Calorias 91 (60% gord.) • carb. 1g • prot. 8g •

gord. 6g • gord.sat. 2g • col. 215mg • sód. 
129mg • cálc. 55mg • fibra 0g

OMELETE SIMPLES:   
Use um misturador para bater 4 ovos com 1/4 
colh. chá de bicarbonato de sódio, sal e pimenta 
do reino recém moída a gosto. Pré-aquecer a 
Sanduicheira Grill e a manteiga e despejar os 
ovos uniformemente sobre as placas inferiores. 
Cozinhar até a luz verde acender.

OMELETE DE CLARAS EM NEVE: 
Use um misturador para bater 3 claras em neve 
com 1/8 de colh. de chá de bicarebonato de 
sódio. Adicionar sal e pimenta do reino a gosto. 
Despejar sobre a Sanduicheira pré-aquecida e 
untada. Fechar a tampa e cozinhar até o 
indicador acender novamente. Para uma 
omelete de claras em neve saudável, adicionar 
2 cogumelos cortados finos, 2 colheres de sopa 
de espinafre descongelado espremido e 1-2 
colh. chá de queijo parmesão ralado.

TARTAR DE FRUTA

Use a Sanduicheira Grill para fazer esta 
sobremesa fácil e rápida que pode ser servida 
pura ou coberta com sorvete ainda quente. Os 
tarts de fruta são uma alternativapara rechear 
panquecas no café da manhã.

4   fatias de pão firme – branco, 
integral, doce

2 - 3  colh. chá de manteiga sem sal 
amolecida

4   colh. sopa de compota de frutas p/
receio de torta (maçã, cereja, 
pêssego, mirtilo)

Pré-aquecer a Sanduicheira Grill Cuisinart®. 
Espalhar manteiga em um dos lados do pão. 
Cobrir o lado sem manteiga com metade do 
recheio para torta (2 colh. sopa). Cobrir com 
o resto das fatias de pão com a manteiga 
para cima. Quando o indicador verde 
acender, colocar o sanduiche/ tarts sobre as 
grelhas e pressionar firmemente para fechar e 
trvar a Sanduicheira Grill. Cozinhar até o 
indicador verde acender novamente. 
Removee os “tarts” e deixar esfriar por 5 min. 
antes de cortar e servir. (O recheio estará 
muito quente). Servir polvilhado com açúcar 
ou com seu sorvete predileto ou iogurte 
congelado.

Análise nutricional por porção:
Calorias 181 (31% gord.) • carb. 30g • prot. 2g 

• gord. 7g • gord.sat. 4g • col. 16mg • sód. 
120mg • cálc. 22mg • fibra 2g
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TERMO DE GARANTIA
Condições normais de Garantia (Válidas para o Brasil)

Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado pelo período de um ano, a contar da 
data de aquisição comprovada através de nota fiscal emitida por Revendedor M.CASSAB. Nesse documento 
deverá constar a data legível e sem rasuras ou emendas, em que foi efetuada a compra. Para que a garantia seja 
válida, é necessário que o cliente exiba, em caso de reparação técnica, esse certificado de garantia junto com a 
nota fiscal, na qual estejam mencionados os elementos identificadores do produto e a tarjeta identificadora de 
modelo e número de série do aparelho, constante do livro de Serviço e Garantia. 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.

Garantia Legal: vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal 
de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base a Ordem 
de Serviço e a nota fiscal. Lições desta garantia: 

1.  Qualquer defeito que for constado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Atendimento ao 
Consumidor M.CASSAB. Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados pelo 
transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na instalação ou na 
alimentação hidráulica, elétrica ou de gás, 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, assim como as operações 
de manutenção enunciadas no manual de instruções; 

2.  Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeitos de 
fabricação, além da mão-de-obra utilizada no serviço respectivo. A garantia não cobre o desgaste proveniente 
da utilização normal do aparelho (grelhas, guarnições, lâmpadas, puxadores, manípulos, comandos, partes 
descartáveis, etc...); 

3.  Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde 
se mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver o 
Atendimento ao Consumidor M.CASSAB, os defeitos deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste 
caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro bem como despesas de viagem e estada do 
técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço; 

4.  Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas: se o 
produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no manual de instruções; se o produto for 
aberto, consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante; se o produto for ligado em corrente 
elétrica da recomendada no Manual de diferente Instruções: se o defeito apresentado for causado pelo 
consumidor, terceiros estranhos ao Fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto; 

5.  Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as despesas decorrentes da preparação do local  
para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, aterramento, etc.), sendo estas de total 
responsabilidade do Consumidor; 

6.  Essa garantia não encobre eventuais alterações/avarias no produto  decorrentes de agentes essencialmente naturais, 
tais como umidade, maresia, calor, frio, chuva, granizo, oxidação, ferrugem, etc. Expirando o prazo de vigência desta 
garantia, cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quanto a validade dos termos estipulados neste certificado. 
Durante os 12 meses de garantia as reparações serão totalmente gratuitas, basta solicitar atendimento técnico 
através do nosso SAC - Capital 11-2162-7616 e demais localidades 0800-7706222,  salvo se tratar de reparações 
não cobertas pela garantia, conforme anteriormente especificado, ou se verificar que o aparelho não apresenta 
qualquer anomalia. Nessas condições as despesas serão totalmente a cargo do cliente. Excedido o prazo de 12 
meses da data de aquisição, a garantia caduca e passará a ser cobrada pela visita técnica, as peças substituídas e a 
mão-de-obra, de acordo com as tarifas vigentes, na posse dos técnicos autorizados. Caso o aparelho seja reparado 
em um 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 o transporte.

Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências 
operacionais. Esta é a única garantia válida e é expressamente proibido alterar os prazos ou substituí-los, seja 
verbalmente  seja por escrito.

Os Fabricantes se reservam o direito de modificar os produtos (características ou componentes) sem prévio aviso.

 ATENÇÃO: Este produto está sujeito á  corrosão se submetido às seguintes condições: 
- Umidade; Maresia; Calor excessivo; Frio excessivo; Chuva; Granizo; Oxidação; Ferrugem; Produtos abrasivos.   

Esta garantia tem prazo de validade de nove meses "garantia contratual" a partir da data do término da "garantia 
legal" que é de 90 dias, totalizando um ano a partir da data da venda ao primeiro consumidor (consumidor final), 
com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o numero do CPF do mesmo.
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A Cuisinart oferece uma grande variedade de produtos de alta qualidade para tornar 
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