COMPACTA GRILL
SANDUICHEIRA

INSTRUÇÕES DE USO
INSTRUCCIONES DE USO

PORTUGUÊS
Você acaba de adquirir um produto ARNO da
mais alta tecnologia e qualidade, por isso,
agradecemos a sua confiança. Para melhor
entender e aproveitar todas as funções do
produto e utilizá-lo com toda a segurança, leia
atentamente as recomendações a seguir e
suas instruções de uso.
Não jogue fora este Manual de Instruções.
Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA
O MANUSEIO DESTE PRODUTO:
A ARNO, atenta com a qualidade de seus produtos, preocupa-se
também com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta
razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente
as recomendações e instruções de uso. Destas instruções dependem o per feito funcionamento do produto, assim como a sua
segurança e a de terceiros.
a. Antes de ligar o plugue na tomada, cer tifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V).
Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao
produto e à sua segurança.
b. Este produto foi projetado, fabricado e é recomendado apenas
para uso doméstico, o que não inclui ambientes, tais como:
reservados de cozinha para os funcionários de lojas, escritórios e outros locais de trabalho; casas em propriedades
rurais; utilização pelos clientes em hotéis e outros locais
de tipo residencial. Por tanto, não se destina aos usos comercial e /ou prof issional, que acar ret am u m a s obreca r ga de
t ra balho contínuo, o que poderá provocar danos e acidentes
pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da
garantia contratual.
c. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos
molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe
as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.
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d. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções
referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de
uma pessoa responsável pela sua segurança.
e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o
produto ou quando for limpá-lo, para evitar riscos.
f.

Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou
se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento a fim de
evitar riscos. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue
danificados, a fim de evitar de acidentes, como choque elétrico,
curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio. Para evitar riscos
a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas
na Assistência Autorizada Arno.
h. Nunca tente desmontar ou conser tar o produto, por si ou por
terceiros não autorizados, para não perder a garantia e para evitar
problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada
Arno.
i.

Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão
e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação
e causar problemas técnicos e acidentes.

j.

Nunca transpor te o produto pelo cordão elétrico e não retire
o plugue da tomada puxando-o pelo cordão para não afetar o
bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica
pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e
prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia
contratual.
l.

Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, cer tifique-se de que
seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue,
para evitar choque elétrico.
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m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto
estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente
onde houver crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas
para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
n. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na
mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim
danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
IMPORTANTE
• Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento por
meio de um temporizador exterior ou de um sistema de controle à
distância separado.
• A l uz s inali zadora verde irá a c e nd e r e a p a ga r a lgumas ve ze s ,
indicando que a temperatura das placas está sendo mantida pelas
resistências e pelo termostato.
• O tempo de preparo varia de acordo com o tipo de pão e de recheio.
• Ao retirar os sanduíches, utilize sempre espátula plástica ou de
madeira. Nunca use pinças de metal, facas ou qualquer outro objeto
metálico, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
• Para preservar a temperatura até a próxima utilização, mantenha a
tampa fechada.
• Na primeira utilização, é normal a saída de uma leve fumaça devido à
lubrificação das peças internas.
• Evite o contato de outros utensílios com as partes aquecidas do
aparelho, para evitar acidentes.
• Nunca coloque o aparelho diretamente sobre um suporte delicado
(mesa de vidro, toalha, móvel envernizado…) ou sobre um suporte
mole, do tipo toalha plástica.
• Nunca utilize o aparelho vazio.
Prevenção de acidentes domésticos
• NUNCA UTILIZE O APARELHO SEM VIGILÂNCIA.
• Em caso de acidente, passe imediatamente a queimadura por água
fria e consulte um médico caso seja necessário.
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
COMPACTA GRILL SANDUICHEIRA
1

3

4

2

1. Lâmpada piloto
2. Placas antiaderentes
3. Presilha
4. Alças frias

5

INSTRUÇÕES DE USO
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
• Retire todas as embalagens, adesivos ou
acessór ios tanto no inter ior como no
exterior do aparelho (Fig. 1).
• Limpe as super fícies das placas de
a qu e cimento com um pano úmido e
seque-as com pano seco ou papel toalha
(Fig. 2).
• Unte as placas com uma pequena quantidade de óleo de cozinha, manteiga,
margarina ou gordura, utilizando papel
a b s o r ve n t e , e e m s e g u i d a , re m ova o
excesso com papel absorvente limpo.
• Observe as instr uções no item “Recomendações de Uso” e ligue o aparelho
para as placas aquecerem.
RECOMENDAÇÕES DE USO
• Para ligar conecte o plugue na tomada
compatível com a voltagem do aparelho
(127 V ou 220V). A lâmpada vermelha
acenderá, iniciando automaticamente o
aquecimento das placas.
• Feche a tampa suavemente até que as
placas se encontrem e a presilha trave
produzindo um “clic” (Fig. 3).
• Quando o aparelho atingir a temperatura
ideal, a luz verde se acenderá (Fig. 4).
• Abra a tampa e, com cuidado, e coloque
os sanduíches ou a carne para o início do
preparo (Fig. 5).
• Feche o aparelho e aguarde o tempo que
achar ideal para sua receita ficar pronta.
Quanto mais tempo permanecer fechado
mais tostado ficará.
• Após o uso, remova o plugue da tomada,
desligando assim o aparelho.
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Fig 1

Fig 2

Fig 3

CLIC

Fig 4

OK
Fig 5

DICAS DE PREPARO DE SANDUICHES
• Para dar um sabor especial, pincele bacon derretido no lado externo
do pão ao invés de manteiga ou margarina.
• Se preferir pães com maior tostagem, mantenha o sanduíche no
aparelho por mais alguns minutos até obter o ponto desejado.
• Além de fazer o seu sanduíche, você pode também utilizar a sanduicheira para tostar o seu pão sem recheio.
• Pode-se guarnecer o prato com alface, salsinha, hortelã, agrião,
azeitonas cortadas, cebola, tomate, batatas fritas, ou outra guarnição
à sua escolha.
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
• Antes de qualquer operação de limpeza, desligue o produto retirando
o plugue da tomada e aguarde o seu total resfriamento.
Limpeza interna
• Limpe as placas de aquecimento com toalha de papel ou pano
umedecido e seque-as com pano seco.
• Apesar das placas de aquecimento serem revestidas com camada
antiaderente, é possível que os resíduos do recheio grudem na
sanduicheira. Para removê-los, basta untar as placas com um
pouco de óleo de cozinha. Ligue o aparelho por alguns minutos,
d e p ois remova o s resí d uo s c om uma e s p á tula p lá s tic a ou d e
ma de ira .
Limpeza externa
• Limpe as placas de aquecimento com papel toalha ou pano umedecido
e seque-as com pano seco.
• Não use palha de aço, buchas ou limpadores abrasivos.

EM CASO DE DIFICULDADES
Os nossos produtos são fabricado com alto nível de qualidade. Se tiver
algum problema com o nosso produto, queira consultar a tabela a
seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução do problema.
Se o problema não puder ser resolvido, queira contatar a Assistência
Autorizada Arno.
PROBLEMA
O aparelho
não aquece

CAUSAS

O QUE FAZER

O aparelho foi
ligado em
voltagem errada.

Se a voltagem do aparelho é 127V
e foi ligado em 220V, contate a
Assistência Autorizada Arno.
Se a voltagem do aparelho é 220V
e foi ligado em 127V, conecte o
plugue novamente em uma tomada
com a voltagem correta.

O aparelho não
está conectado
à tomada.

Verifique a voltagem e conecte o
plugue na tomada.

O aparelho
Contate a Assitência Autorizada
apresentou algum
Arno.
problema funcional.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha
dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou
caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC
08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e
envie um e-mail.
Para mais dicas e receitas acesse o site www.casagourmet.com.br.
As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
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