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DiCAS De SeGUrANÇA

Ao usar um aparelho elétrico, as precauções de segurança básicas devem sempre ser 
seguidas, incluindo o seguinte :

  1) LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.

  2) Não toque nas superfícies quentes, use cabos ou puxadores.

  3)  Para se proteger contra choques elétricos, não coloque o cabo, plugue ou a unidade 
base na água ou em outros líquidos.

  4)  Estreita supervisão é necessária quando algum aparelho é utilizado por crianças ou 
próximo a elas.

  5)  Desligue da tomada, quando não estiver usando o aparelho e antes de efetuar a 
limpeza. Deixe esfriar antes de colocar ou por partes e antes da limpeza.

  6)  Não opere nenhum aparelho com plugue ou cabo danificado ou após mau 
funcionamento do aparelho ou após queda do mesmo ou que o mesmo esteja 
danificado de alguma maneira. Retorne o aparelho a central de assistência técnica 
Cuisinart mais próximo para exame, reparo ou ajuste mecânico ou elétrico.

  7)  O uso de outros acessórios não recomendados pela Cuisinart pode causar danos.

  8)  Não use externamente.

  9)  Não deixe o cabo estendido sobre a mesa, balcão ou superfícies quentes.

10)  Não deixe o aparelho perto do fogão de gás, fogão elétrico ou em superfície quente.

11)  Tire o aparelho da tomada quando terminar sua utilização.

12)  Não utilize o aparelho para outra finalidade senão a indicada neste manual.

13)  Tenha cuidado e atenção ao movimentar ou remover o aparelho quando o mesmo 
estiver com óleo quente ou outros líquidos quentes em sua superfície.

14)  Para ligar o aparelho, sempre insira o plug primeiramente no aparelho e depois na 
tomada. Para desligá-lo, primeiramente, tire o plug da tomada e só depois do 
aparelho.

15) 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.

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

17) A temperatura externa do Grill pode ser muito alta quando o produto está em uso.

18) Este aparelho não foi projetado para ser controlado por acessórios, como timer   
 externo ou controle remoto.

AViSO: PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO, REPAROS NO 
APARELHO DEVEM SER FEITOS SOMENTE POR EMPRESAS AUTORIZADAS. NÃO 
REMOVA O PAINEL. NÃO UTILIZAR PEÇAS RECUPERADAS NA PARTE INTERNA DO 
APARELHO.
                  GUArDe eSSAS iNSTrUÇÕeS.

SOMeNTe PArA USO DOMéSTiCO.
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iNSTrUÇÕeS eSPeCiAiS PArA O CAbO

Um cabo curto da fonte de alimentação é fornecido para reduzir os riscos de tropeçar 
sobre um cabo mais longo.

Extensões podem ser usadas se o cuidado for exercitado em seu uso. No caso de 
utilizar extensões, a qualidade do cabo utilizado deve ser, no mínimo, igual a do aparelho 
elétrico, e o cabo mais longo deve ser colocado de modo que não Fique em locais onde 
possa ser puxado por crianças ou por animais, ou tropeçado sobre .

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 ligeiro 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, pre-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 aquecida 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 húmidos tais como tomates cortados, frutas, pickles, etc., devem ser 
secados seco com uma toalha de papel. Os molhos, tais como molho de tomate, podem 
ser drenados por um tempo curto de tempo 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

Cristiane Brandão
Text Box
pré-aqueça

Cristiane Brandão
Text Box
fechada
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Limpando e Fazendo a 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 submirja 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.

GArANTiA

Conforme CERTIFICADO DE GARANTIA CUISINART entregue pelo revendedor 
autorizado no ato da venda. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

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.



LIMPEZA E  
MANUTENÇÃO
Ao terminar de usar a Sanduicheira Grill, remover o 
plugue da tomada elétrica. Deixar a tampa superior a- 
berta para as placas começarem a esfriar.

Nunca desmontar a  Sanduicheira Grill para limpar. Bas-  
ta escovar as migalhas das ranhuras e absorver o exces- 
so de óleo ou resíduos do cozimento passando pano se-
co ou toalha da papel. 

As placas também podem ser limpas passando pano
seco. Isso evita manchas ou acúmulo de óleo ou resí-
duos. Certifique-se de que as placas estão completa-
mente frias antes de limpar. Se algum alimento aderir 
às placas, basta despejar um pouco do óleo do cozi-  
mento sobre a área e deixar descansar por cerca de 5 
min. para a sujeira amolecer e facilitar a remoção.

Para limpar a parte externa, passar um pano seco ma- 
cio. Não usar limpadores ou esponjas abrasivos.  
NUNCA MERGULHAR O FIO, O PLUGUE OU O APA-   
RELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.  
NÃO COLOCAR NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. 

.

ARMAZENAMENTO
Guardar com o fio firmemente enrolado ao redor da ba-  
se. Para armazenamento compacto, guardar a Sandui-
cheira Grill levantada sobre a extremidade traseira. A   
Sanduicheira Grill possui uma lingueta especial que a 
mantém fechada durante o armazenamento. 

GARANTIA 
 
Garantia Limitada de Três Anos
Esta garantia só está disponível para consumidores.   
Você é consumidor da Sanduicheira Grill  Cuisinart®  
se comprou o aparelho de uma loja para uso pessoal, 
familiar ou doméstico. Exceto se de outra forma re- 
querido sob a legislação aplicável, esta garantia não 
está disponível para varejistas ou outros compradores 
ou proprietários comerciais.
Garantimos que sua Sanduicheira Grill Cuisinart® está  
livre de defeitos de materiais e mão de obra sob uso  
normal por 3 anos a partir da data da compra original.
.

Visite nosso website, www.cuisinart.com para completar 
o registro de seu produto de forma rápida e eficiente.
No entanto, o registro do produto não elimina a necessi-
dade do consumidor guardar a prova original de compra 
para obter os benefícios da garantia. Se você não pos- 
suir prova da data de compra, a data de compra sob os 
termos desta garantia será a data de fabricação.
-
. 

Se ficar provado que sua Sanduicheira Grill Cuisinart® 
está com defeito dentro do período de garantia, nós   
iremos consertá-la ou, se considerarmos necessário, 
trocá-la. Para obter serviços sob a garantia, entre em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 

Para facilitar e agilizar o retorno, anexar $ 10,00 para em- 
barque e manuseio. (Residentes da Califórnia só preci-
sam fornecer a prova de compra e ligar para: 
1-800-726-0190 para obter instruções de embarque).
Certificar-se de incluir o endereço de retorno, uma des-  
crição do defeito do produto, o número de série e qual-
quer outra informação pertinente para o retorno.
Favor pagar através de cheque ou ordem de pagamento.

NOTA: Para proteção adicional e manuseio segudo de  
qualquer produto Cuisinart® que esteja sendo retornado,  
recomendamos usar o serviço de entrega rastreável se-  
guro. A Cuisinart não pode ser responsabilizada por da-  
nos em trânsito ou por pacotes que não sejam entregues 
por nós. Produtos perdidos e/ou danificados não são co-
bertos pela garantia.

A Sanduicheira Grill Cuisinart® foi fabricada seguindo es- 
pecificações estritas e foi projetada para usar apenas a-
cessórios e peças de reposição autorizados. Esta garan-
tia exclui expressamente quaisquer defeitos ou danos 
causados por acessórios, peças de reposição ou conser-
tos que não tenham sido executados por pessoas autori-
zadas pela Cuisinart.

Esta garantia não cobre qualquer dano causado por aci-
dente, uso errado, embarque ou outro uso que não seja 
uso doméstico comum.

Esta garantia exclui  todo dano incidental or consequen
cial. Alguns estados não permitem exclusão ou limitação  
de danos, e, portanto, isto não se aplica a você.
.
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0800 7706222. 
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NOTAS
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A Cuisinart oferece uma grande variedade de produtos de alta qualidade para tornar 
a vida na cozinha mais fácil do que nunca. Experimente outros de nosso aparelhos e

utensílios de cozinha, e Savor the Good Life®.

www.cuisinart.com
www.cuisinartbrasil.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente Cuisinart
0800 77 06 222

Cafeteiras Liquidificadores Espremedores Panelas Acessórios




