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Informações  
Iimportantes
Quando usar aparelhos elétricos, tomar sempre  
precauções básicas de segurança, incluindo o  
seguinte: 
1.  LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

2.  Desconectar da tomada quando não esti- 
ver em uso, antes de colocar ou tirar pe- 
ças e antes de limpar. 

3.  Para se proteger contra risco de choque, não 
colocar o cabo da faca na água ou outro líqui-
do. Se isso for feito e o fio cair na água, desco-  
nectar o fio da tomada imediatamente.

4.  Para evitar ferimentos, supervisionar quando 
aparelhos elétricos forem usados por ou perto
de crianças.

5.  Evite contato com partes móveis. Mantenha 
mãos, cabelo e outros utensílios longe da lâ- 
mina durante a operação para reduzir o risco 
de ferimentos em pessoas ou danos à faca.

6.   Não operar aparelhos elétricos que estejam  
com o fio ou a tomada danificado, se o apare-  
lho apresentar mal funcionamento, se ele tiver
caído ou foi danificado de alguma forma. Levar  
o aparelho a uma oficina autorizada Cuisinart 
para ser examinado, consertado ou passar por
ajustes elétricos ou mecânicos.
.

 7. O uso de adaptações não recomendadas pela 
Cuisinart pode causar choque, incêndio ou feri-
mentos.

 8. Não usar em ambientes externos onde o fio  
ou a faca possam entrar em contato com á- 
gua durante o uso.

 9. Para evitar que a faca seja acidentalmente  
puxada para fora da área de trabalho, o que 
poderia causar danos à faca ou ferimentos
em pessoas, não deixar o fio pendurado so- 
bre a extremidade da mesa ou balcão.

10. Para evitar danificar o fio e causar incêndio 
ou eletrocussão, não deixar o fio entrar em
contato com superfícies quentes.

11.  Não operar a faca sob água ou outro líqui- 
do corrente.

12.  Desconectar o fio da tomada quando for 
 colocar ou tirar as lâminas.

13. As lâminas são afiadas; manuseie com cui- 
dado e mantenha as mãos longe da extremi- 
dade de corte. Guardar a faca com a lâmina 
longe de você.

14. Não usar em oficinas ou sob compartimento 
 fechado. Ao guardar em uma oficina, sem-  
 pre desconectar o aparelho da tomada.
.  
 

Se isso não for feito, pode haver risco de in-  

 
cêndio, especialmente se o aparelho tocar as  

 
paredes da garagem ou se a porta tocar o a-  

 parelho ao fechar.

15. Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidade física, sen-
sorial ou mental reduzida ou sem experiência e
sem as devidas instruções quanto ao uso do a-
parelho pela pessoa responsável por sua segu- 
rança.

16. Crianças devem ser supervisionadas, para  
que não brinquem com o aparelho.

17. Sempre desconectar a faca quando ela ficar 
sem assistência e antes de montar, desmon-
tar ou limpar o aparelho.

GUARDE ESTAS  
INSTRUÇÕES
APENAS PARA USO
DOMÉSTICO
INSTRUÇÕES PARA  
DESEMBALAR

IMPORTANTE  
FAVOR LER
Esta embalagem Cuisinart® contém a faca elé- 
trica e as seguintes peças:
  • Cabo da faca 
  • Lâmina para destrinchar 
  • Lâmina de pão 
  • BlBloco do açougueiro e  
  • Manual de instruções
Para evitar se ferir ou danificar a faca elétrica 
Cuisinart®, seguir sa instruções abaixo para 
desembalar:
1.  Colocar a caixa que contém a faca elétrica 

Cuisinart sobre uma superfície plana e firme 
antes de desembalar.

2.  Remover o manual de instruções e outros ma- 
teriais impressos.
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3. Colocar a caixa de lado e deslizar o aparelho
para fora com os materiais de embalagem.

4.  Remover com cuidado  os blocos de espuma 
que ficam dos dois lados do aparelho.

5. Levantar o aparelho para fura da bandeja.
6.  Colocar o aparelho sobre o balcão ou mesa e 

ler as instruções antes de usar.
7.  Guarde a embalagem para usar no futuro.

.
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FUNÇÕES  
E BENEFÍCIOS
 1. Controle  On/Off: 

Controle On/Off ativado por pressão de   
um toque para simplicar a operação.    
Conveniente p/ usar c/ mão esquerda ou direita.

 2.  Cabo: 
Cabo ergonômico elegante reflete a apa-
rência de cutelaria fina.  

 3. Fio elétrico: 
Fio de 10 cm para máxima flexibilidade.

 4. Teclas p/ Liberar a lâmina: 
Lâminas fáceis de inserir, remover ou trocar.

 5.  Lâminas: 
Duas lâminas grandes (A) Lâmina de destrin-
char e (B) lâmina de páo.

 6. Bloco de açougueiro
Artefato premium feito à mão em madeira resistente.   
Para ser guardada de forma decorativa em cima do 
balcão ou na gaveta. 

 7. Trava da lâmina: 
Trava com segurança as lâminas.

 8.  Porta-fio: 
Elimina a confusão em cima do balcão.

 9.  Base: Para armazenamento no balcão.
10.  Sem  BPA   (não mostrado): 

Todos os materiais que entram em contato com a 
madeira não contêm BPA.
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USO E CUIDADOS
 Montagem do Bloco de Açougueiro:

1.  Presionar a base para baixo do bloco de açou- 
gueiro e inserir a lingueta no fundo da base 
dentro da ranhura na extremidade da tábua. 

2. Colocar o aparelho em pé sobre o balcão.
3. Inverter as etapas 1 e 2 p/ guardar em armário.
Nota: Não usar o Bloco de Açougueiro como  

tábua de corte.

Montagem das lâminas:
1.  Levantar e girar a trava da lâmina até a posição 

vertical p/ tirar as lâminas da base. Remover a 
proteção. Antes de usar pela primeira vez, se-
parar e lavar as lâminas em água morna e de-
tergente ou na máquina lava-louça. CUIDADO: 
AS LÂMINAS SÃO AFIADAS.  MANUSEAR C/
CUIDADO. Secar bem.

. 

2.  Afixar as lâminas inserindo o rebite de uma  
lâmina no orifício da outra lâmina.
. 

Uso da Faca Elétrica Cuisinart®:

1. A faca deve estar desconectada ao ajustar as
lâminas. As lâminas devem ser montada an-
tes de serem ajustadas na faca. A tecla de se-
gurança deve estar na posição travada. Isso  
é feito pressionando a pequena lingueta ao la-
do da tecla de acionamento. (Olhando sob o 
cabo, pressionar a lingueta para a esquerda
para destravar).

Segurando as lâminas com o lado de corte longe
de você, inserir as lâminas até ou vir um "clique". 
As lâminas podem não estar bem alinhadas mes-
mo quando inseridas corretamente.

Cuidado:  As lâminas são muito afiadas; manu- 
  sear com cuidado.

2. Conectar o fio a uma tomada  elétrica padrão.

3. Pressionar e segurar a tecla de acionamento 
com os dedos enquanto corta. As lâminas de- 
vem ficar paralelas à superfície de corte.  

Cuidado: NUNCA colocar a mão sobre a lâmina 
p/ apoiá-la durante o funcionamento, pois elas fo-
ram projetadas para se mover p/ frente e p/ trás. 
4. A lâmina para automaticamente ao liberar a  

tecla de acionamento.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO
E MANUTENÇÃO
1. Para remover as lâminas, desligar a faca. Tra- 

var a tecla de segurança e apertar as teclas p/
liberar as lâminas nas duas laterais do cabo e 
segurar as lâminas com a extremidade de cor-
te longe de você. Empurrar as lâminas lenta- 
mente para fora do cabo. 

2. Para lavar, separar as lâminas deslizando o re- 
bite para fora do orifício. Lavar em água morna
e detergente ou na máquina lava-louças e secar 
bem. Devolver ao bloco de açougueiro. Levantar 

(Ver Instruções de Limpeza 
na pág. 4)
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e girar a trava posicionando sobre as lâminas 
e soltar para travar as lâminas na posição.

3. Limpar o cabo  com um pano úmido e secar. 
Inserir no bloco de açougueiro e prender nas 
fendas na cabeça do cabo. enrolar o fio ao re-
dor da área preta da base. 

Cuidado: Não limpar o cabo com as lâminas no
lugar. Nâo mergulhar o aparelho em água ou ou- 
tro líquido nem colocar sob água corrente.
Manutenção: Qualquer outro serviço deve ser exe-
cutado por uma oficina autorizada.

DICAS ÚTEIS:
Lâmina de destrinchar:
A lâmina de destrinchar é muito versátil. Além de 
fatiar carnes como peru, frango, salame, presunto 
e assados, ela também pode ser usada para cor- 
tar frutas como melão e abacaxi, vegetais como a- 
bóbora, beringela e abobrinha e queijos duros.
Lâmina de pão:
A lâmina de pão desliza pelo pão para fatiar de
maneira consistente e uniforme. Também pode ser 
usada para fatiar bagels e sanduiches.

COMO DESTRINCHAR  
PERU
Destrinchar aves grandes especialmente na fren-  
te de convidados pode ser uma tarefa intimidante 
- as bocas famintas, os olhos críticos, os estôma-  
gos rosnando. Com a Faca Elétrica Cuisinart®, al- 
gumas instruções e dicas úteis, esperamos tornar 
essa tarefa uma experiência agradável.

Dica: Cortar a carne escura primeiro, pois ela não 
seca tão depressa quanto a carne branca do peito. 
Preparo:

1. Tirar o peru do forno. 

2.  Cobrir com uma folha de alumínio e deixar  
descansar 15-30 min. até os sucos assentarem.
O peru ficará úmido e mais fácil de cortar e
as fatias se soltarão mais facilmente.
. 

3. Remover o recheio. 

4.  Colocar o peru sobre a tábua de destrinchar 
com o peito para cima e as pernas de frente 
para você. Use a Faca Elétrica Cuisinart® e um 
garfo de destrinchar para segurar.

Cortar pernas e asas:
1. Segurar a ponta da perna com os dedos e  

puxar a perna para longe do corpo do peru.
. 

2. Segurar o peru firmemente com o garfo de 
destrinchar e cortar entre a coxa e o peito.
. 

3.  Puxar a perna para expor onde ela se junta à 
coxa e cortar  com uma faca para remover a
perna.

4. Segurar a perna com o garfo e cortar na junta 
entre a perna e a coxa para separar em dois 
pedaços.

5. Fatiar a carne da perna cortando ao longo do  
osso. 

6. Girar a perna e continuar fatiando ao longo  
do osso até remover toda carne. 

7. Para remover a carne da coxa, cortar fatias
grossas rente ao osso. Se o peru for pequeno, 
a perna e a coxa podemser sevidas juntas. 

8.  Usando o garfo, segurar a asa longe do corpo
e cortar pela junta. A asa pode ser servida
como está. 

9.  Repetir do outro lado.
.

Dica: A regra de ouro para destrinchar coxas, per- 
nas e asas é cortas pelas juntas e não pelos 
ossos. Nâo recomendamos usar a Faca Elétri- 
ca Cuisinart® em ossos, pois eles podem dani- 
ficar a faca ou causar ferimento.
.

TRASEIRO
PEITO

E SOBRECOXA
COXA

ASA

OSSINHO DO PEITO
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Destrinchar o peito:
1. Segurar o peito com o garfo de destrinchar 

e começar pelo lado externo de um peito, cor- 
tando fatias paralelas às costelas, de cima p/ 
baixo. As fatias devem ser finas, uniformes e 
no comprimento total do peito.  
As fatias ficam maiores conforme você se apro- 
ximar das costelas. Continue a fatiar até atin- 
gir o osso.

2. Repetir no outro lado do peito.
Dica: A faca deve estar em um ângulo paralelo às
costelas ao invés de escavando a carne.
Dica: Existem algumas delícias que podem ser pre- 
paradas dos pequenos pedaços de carne perto dos 
ossos como sopas, ensopados, saladas, tacos, etc.

MELHOR MÉTODO PARA 
FATIAR PÃO
Como cortar pão: 
Há diversas formas de cortar pão. Uma das mais 
populares é cortar reto ou em um padrão em zi-  
gue-zague, que só funciona com fatias redondas
de pão. 

Fatias padrão:
1. Fazer primeiro um corte reto cruzando o pão  

sobre uma tábua. 
2. Segurar o pão firmemente com uma mão e 

colocar a faca sobre o pão paralela à tábua,  
verificando se a ponta da faca se estende até 
o outro lado do pão. 

3. Cortar as fatias de acordo com sua preferência.
Dica: A Faca Elétrica Cuisinart® funciona bem no 
pão puxando suavemente a faca em direção a vo- 
cê enquanto ela corta o pão para baixo.

Padrão em ziguezague
Cortar o pão em um padrão zigueazague é mais 
difícil e produz fatias menores, embora você con- 
trole a espessura da fatia. 
1. Comece segurando o pão firmemente com uma 

mão e coloque a faca em ângulo atravessando o
canto de uma extremidade menor  do pão, veri-
ficando se a lâmina está paralela à prancha. 
A fatia deve começar no meio do pão e formar  
ângulo voltado para fora, cortando a crosta re- 
donda.

2.  A próxima fatia começa novamente do centro do
pão, mas em ângulo na direção do outro lado do 
pão, cortando fora a fatia maior com casca. 

3.  Repetir a etapa um, alternando o corte de cada 
lado em ângulo. 

Dica: Para cortar em ziguezague, você pode preci-
sar virar o pão ou variar sua posição.
.

COMO DESTRINCHAR  
PRESUNTO NO OSSO

1.  Remover o presunto do forno e cobrir com uma
folha de alumínio; deixar descansar por 20 mi-
nutos. 

2. Colocar o presunto em uma prancha. 
3. Segurar o presunto firme com um garfo de destrin-

char e use a Faca Elétrica Cuisinart® para cortar o
excesso de gordura da parte externa do presunto.

4. A seguir, levantar o presunto por uma extremida-
de, segurando com a mão pela extremidade menor. 

5. Fatiar o presunto abaixo da junta do osso onde o 
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presunto fica maior.
6.  Cortar ao longo do osso curvo e depois cortar 

ao redor dajunta na extremidade do lombo. 
A carne não será cortada completamente longe 
do osso. 

7. Girar o presunto para que o lado não cortado  
fique para cima e segurar a extremidade do osso 
com a mão, fatiando o presunto na junta para baixo 
até a carne se soltar do osso. 

8.  Cortar os pedaços restantes de carn. Destrinchar os 
dos lados, mantendo a faca paralela à prancha e 
segurando o presunto firmemente com o garfo de
destrinchar.
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Certificado de Garantia Cuisinart 

 M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 
SAC: 0800 77 06 222 

www.mcassab.com.br

N.º de série:_____________________________ 
Data da Compra:_________________________ 
Nome e Carimbo da Loja:__________________ 

 
Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes 
dfe qualquer ação com relação a ele, leiam com atenção todo o manual e principal-
mente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada. 
Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer 
defeitos de materiais bem como de sua manufatura. 
Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gra-
tuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das pe- 
ças ou dos conjuntos queapresentem defeitos de fabricação, bem como problemas 
ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data  
de venda ao consumidor.Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso inde- 
vido do produto.Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomen- 
a sua utilização em locais comercias sob pena de perda de sua Garantia.  
Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado 
Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quais- 
quer terceiros a assumirem nosso nome qualquer responsabilidade em relação à 
venda ou quanto ao uso de qualquer produto. 
 Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua 
venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número  
do CPF do mesmo. ATENCÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia
no exercício de seus direitos.
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A Cuisinart oferece uma extensa variedade de produtos de alta qualidade para tornar a
vida na cozinha mais fácil do que nunca. Experimente outros de nossos aparelhos elé- 

tricos, acessórios e utensílios de cozinha.
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