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1. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
1. 

1. Sul - Fone: (54) 3461.7700
1. Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
1. Planalto - Fone: (62) 3272.2100
1. Nordeste - Fone: (71) 3215.8266

1. Norte - Fone: (91) 4009.7700
1. 

1. ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS
1. 

1. Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
1. Curitiba - Fone: (41) 2111.9110

1. Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
1. Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004

1. Recife - Fone: (81) 3128.5500

1. Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
1.  podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

1. 
1. Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica 

1. autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: 
1. www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

1. 
1. A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

1. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.
1. 

1. Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos 
produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, 
pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo.

ANTES DE USAR, LEIA TODAS 
AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE 
PARA CONSULTAS FUTURAS
• Remova todos os materiais da 

embalagem e adesivos promocionais 
antes de utilizar a sanduicheira pela 
primeira vez.

• Para eliminar o risco de asfixia em 
crianças pequenas, remova e descarte 
com segurança a tampa de proteção 
encaixada no plugue de alimentação 
deste aparelho.

• Não coloque a sanduicheira perto das 
bordas do balcão ou da mesa durante 
a sua utilização. Assegure-se de que a 
superfície esteja nivelada, limpa e seca.

• Mantenha a sanduicheira afastada de 
paredes, cortinas e outros materiais 
sensíveis ao calor ou ao vapor.

• Não posicione a sanduicheira perto ou 
sobre queimadores a gás, elementos 
elétricos quentes, ou em locais nos 
quais possa entrar em contato com 
o forno aquecido. Use a sanduicheira 
bem longe das paredes.

• Assegure-se de que haja espaço 
adequado acima e nas laterais para  
a circulação de ar ao redor  
da sanduicheira.

• Não posicione a sanduicheira sobre 
nenhuma superfície sensível ao calor. 
Sobre estas superfícies, recomenda-se 
o uso de um apoio de panela resistente 
ao calor.

• Não use o aparelho dentro da cuba  
da pia.

• Não toque nas superfícies quentes.  
Use as alças para levantar e abrir  
a chapa superior. Tome cuidado ao 
usar o Controle de Altura Ajustável 
para grelhar.

• Não deixe a sanduicheira sem 
supervisão durante o uso.

• Não coloque outros objetos sobre  
a sanduicheira quando a tampa estiver 
fechada, quando a sanduicheira 
estiver em uso ou quando ela estiver 
guardada.

• Antes de limpar, movimentar, montar, 
desmontar e guardar o aparelho, ou 
quando ele não estiver em uso, sempre 
desligue a sanduicheira da tomada, 
desconecte o cabo de alimentação  
e deixe esfriar.

• Não use abrasivos ásperos, produtos 
de limpeza corrosivos ou produtos para 
fogão ao limpar a sanduicheira.

• Mantenha o exterior do corpo e as 
chapas de cozimento antiaderentes 
sempre limpas. Siga as instruções 
de limpeza fornecidas neste manual. 
Consulte a seção Cuidados, Limpeza  
e Armazenamento.

• Este aparelho não deve ser operado por 
meio de timers externos ou sistema 
separado de controle remoto.

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES PARA TODOS 
OS APARELHOS ELÉTRICOS
• Desenrole totalmente o cabo de 

alimentação antes do uso.
• Não deixe que o cabo fique pendurado 

na borda de balcões ou mesas, entre 
em contato com superfícies quentes ou 
forme nós. 

• Para evitar choques elétricos, não 
mergulhe o cabo, o plugue ou  
o aparelho na água ou em qualquer 
outro líquido.

• O aparelho não se destina ao uso por 
pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades física, sensorial ou  
mental reduzidas ou sem experiência  
e conhecimento, a menos que elas 
sejam supervisionadas ou recebam 
instruções sobre o uso do aparelho 
de uma pessoa responsável por sua 
segurança.

• Supervisione as crianças para garantir 
que elas não brinquem com o aparelho.

• Recomenda-se a inspeção regular do 

aparelho. Para evitar qualquer perigo, 
não use o aparelho se o cabo, o plugue 
ou o próprio aparelho apresentarem 
qualquer tipo de dano. 

• Este aparelho se destina apenas 
ao uso doméstico. Não utilize este 
eletrodoméstico para nada além do seu 
uso previsto. Não o utilize em veículos 
ou barcos em movimento. Não o utilize 
ao ar livre. O uso incorreto do mesmo 
pode causar ferimentos.

• Recomenda-se a instalação de um 
dispositivo de corrente residual 
(disjuntor) para fornecer proteção 
adicional no uso de aparelhos elétricos. 
Aconselha-se a instalação de um 
disjuntor com uma corrente  
operacional residual nominal 
não superior a 30 mA no circuito 
elétrico que fornece energia ao 
eletrodoméstico. Consulte o seu 
eletricista para obter uma opinião 
profissional.

• Se o cordão de alimentação está 
danificado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante ou pelo agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim 
de evitar riscos.

IMPORTANTE
Antes do uso, desenrole totalmente o cabo de alimentação do porta-fio.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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CONHEÇA O SEU PRODUTO 

A. Braços em metal fundido de alta resistência 
Para maior durabilidade e resistência.

B. Chapa superior flutuante 
Que se ajusta automaticamente a 
sanduíches mais finos ou mais espessos.

C. Chapas de cozimento planas antiaderentes 
Para oferecer resultados extracrocantes.

D. Luzes LIGAR|DESL. e PRONTO  
Indicam quando a sanduicheira está 
aquecendo e quando está pronta para o uso.

C

H
G

F

E

D

B

A

E. Clipe de controle de altura ajustável 
Com 4 configurações, para aquecer lanches 
abertos, tostar sanduíches e muito mais.

F. Clipe de segurança com trava para 
armazenamento 
Para travar as chapas fechadas para 
armazenamento na vertical.

G. Pés antiderrapantes
H. Conveniente porta-fio na base
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PAGE HEADER.....UTILIZANDO O SEU PRODUTO 

ANTES DO PRIMEIRO USO
Remova todos os materiais promocionais e de 
embalagem antes de usar o aparelho. Verifique 
se as chapas de cozimento estão limpas e livres 
de poeira. Se necessário, limpe-as com um 
pano úmido.

SANDUÍCHES TOSTADOS

1. Deixe a sanduicheira preaquecer com  
a chapa superior na posição fechada até 
que a luz verde PRONTO se acenda.

2. Enquanto isso, prepare o sanduíche. 
Quando a sanduicheira estiver 
preaquecida, coloque o sanduíche na chapa 
de cozimento inferior, em direção à parte 
traseira da chapa de cozimento. 

3. Feche a chapa de cozimento superior.  
A chapa de cozimento superior tem uma 
articulação flutuante projetada para 
exercer uma pressão por igual sobre  
o sanduíche (ver Fig. 1).

Fig. 1

4. O preparo deve levar cerca de  
5 a 8 minutos. O tempo exato de 
aquecimento será uma questão de gosto. 
Ele também dependerá do tipo de pão  
e de recheio usados.

5. Quando o sanduíche estiver pronto, use  
a alça para abrir a sanduicheira  

e erguer a chapa de cozimento superior. 
Remova o sanduíche com a ajuda de 
uma espátula de plástico ou de madeira. 
Nunca use pinças de metal ou facas, pois 
elas podem danificar o revestimento 
antiaderente.

OBSERVAÇÃO

Sempre deixe que a sanduicheira 
preaqueça até que a luz verde PRONTO 
se acenda.

OBSERVAÇÃO

O clipe de segurança com trava para 
armazenamento não deve ser usado para 
tentar prender a chapa de cozimento 
superior quando houver sanduíches 
dentro da sanduicheira.  
O peso da chapa de cozimento superior 
exerce uma pressão gradual sobre 
o sanduíche durante o processo de 
cozimento.

OBSERVAÇÃO

Ao usar a sanduicheira pela primeira 
vez, você pode notar uma fina nuvem 
de fumaça. Isso acontece devido ao 
aquecimento de alguns componentes. 
Não há razão para se preocupar.

CUIDADO
SUPERFÍCIE QUENTE – As superfícies 
acessíveis podem apresentar 
temperaturas altas enquanto o aparelho 
estiver em funcionamento.

Antes do uso, desenrole totalmente  
o cabo de alimentação do porta-fio.
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PAGE HEADER.....UTILIZANDO O SEU PRODUTO

A sua sanduicheira conta com um recurso 
de Controle de Altura Ajustável que permite 
que você fixe a chapa superior em uma série 
de posições acima da chapa inferior. Isso 
permite que a sua sanduicheira seja usada 
como uma torradeira aberta ideal para aquecer 
sanduíches abertos. Ela também pode ser 
usada para tostar sanduíches quando não for 
preciso aplicar o peso da chapa superior.

LANCHES ABERTOS QUENTES

1. Deixe a sanduicheira preaquecer até que  
a luz verde PRONTO se acenda.

2.  Posicione o lanche a ser aquecido na 
chapa inferior.

3. Mova o clipe de Controle de Altura 
Ajustável no lado direito da sanduicheira 
até a altura desejada (ver Fig. 2). 

4. Abaixe lentamente a chapa superior até 
que ela se apoie no clipe de Controle de 
Altura Ajustável.

5. A chapa superior irradiará o calor desejado 
para derreter ingredientes como queijo.

6. O tempo aproximado para preparar 
sanduíches quentes é de 3-4 minutos. No 
entanto, o tempo exato para tostar o lanche 
será uma questão de gosto. Ele também 
dependerá da altura da chapa superior.

Fig. 2

Controle de Altura Ajustável 
Tosta ou aquece pães de 
qualquer espessura em 
minutos.

Fig. 3

OBSERVAÇÃO

Para mover o Controle de Altura 
Ajustável para acomodar lanches  
mais espessos ou mais finos, deslize  
o clipe para frente ou para trás ao longo 
do braço.
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PAGE HEADER.....DICAS PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS

PÃES
Quase todos os tipos de pães podem ser 
usados: branco, integral, com grãos de trigo 
partidos ou inteiros, pães com passas etc.  
A sanduicheira é ideal para tostar focaccias, 
pão sírio, baguetes e bisnagas. Pães com 
passas, brioches e outros pães doces que 
contêm um alto teor de açúcar tendem  
a dourar mais rapidamente.

RECHEIOS
Experimente usar frutas em lata ou pré-cozidas, 
pois as frutas frescas podem liberar muito suco 
ao serem aquecidas. Tenha cuidado ao morder 
os sanduíches que contêm recheios como 
queijo, tomate ou geleias, pois eles retêm o 
calor e podem causar queimaduras se comidos 
muito rapidamente.

TOSTAR PÃES
O design exclusivo da chapa plana faz com 
que a sanduicheira seja ideal para tostar pães 
baixos, como o pão sírio, sem recheios nem 
coberturas. Para ter uma ótima alternativa 
para os tradicionais pães do café da manhã, 
experimente tostar pão sírio com geleia.

LANCHES SEM GORDURA
O design das chapas planas antiaderentes 
tornam desnecessário o uso de manteiga 
ou margarina no exterior dos seus lanches 
torrados.
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CUIDADOS, LIMPEZA E ARMAZENAGEM

Antes de limpar, desligue a sanduicheira  
e remova o plugue da tomada.  
Deixe a sanduicheira esfriar antes de limpá-la.  
É mais fácil limpar o aparelho quando ele está 
levemente morno.
Limpe sempre a sua sanduicheira após  
cada uso, para evitar o acúmulo de alimentos 
assados.
Limpe as chapas de cozimento com um pano 
macio. Se os alimentos assados não puderem 
ser removidos desse modo, reaqueça a unidade 
por 1 ou 2 minutos e, então, esfregue com um 
pouco de óleo ou manteiga derretida. Deixe 
descansar por cinco minutos e limpe com um 
pano úmido.

OBSERVAÇÃO

As chapas de cozimento são revestidas 
com uma superfície antiaderente.  
Não use produtos abrasivos.

ARMAZENAMENTO
Para guardar a sua sanduicheira:

1. Desligue-a e desconecte o cabo de 
alimentação da tomada.

2. Deixe a sanduicheira esfriar 
completamente.

3. Deslize o Controle de Altura Ajustável em 
direção à alça dianteira, para a posição 
TRAVADA, para que as chapas superior  
e inferior se fechem (ver Fig. 4).

Fig. 4

4.  Enrole o cabo de alimentação no  
porta-fio sob o aparelho (ver Fig. 5).

5. Guarde em superfícies planas, secas  
e niveladas.

Fig.5

OBSERVAÇÃO

O clipe de armazenamento não deve 
ser usado para tentar prender a chapa 
superior enquanto houver sanduíches 
dentro da sanduicheira.

ATENÇÃO
Não mergulhe nenhuma peça da 
sanduicheira na água ou em qualquer 
outro líquido.
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OBSERVAÇÃO
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OBSERVAÇÃO


