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Não utilize utensílios metálicos, afiados ou pontiagudos.

6 Limpe o exterior do aparelho com um pano úmido.

Armazenamento.

1 Enrole o fio no seu respectivo compartimento  (fig. 9).

2 A sanduicheira pode ser guardada na posição vertical ou na
horizontal.

Receitas.

Tostas

Sanduíche de presunto, queijo e abacaxi
◗ Ingredientes:
- 4 fatias de pão branco
- 2 fatias de queijo
- 2 rodelas de abacaxi
- 2 fatias de presunto
- curry em pó
◗ Preparação
B Aqueça previamente a sanduicheira.
B Coloque o queijo, o abacaxi e o presunto sobre duas fatias de pão.
B Salpique o curry em pó sobre o presunto e cubra com as outras fatias de

pão.
B Toste os sanduíches durante 3 a 4 minutos.
B Para mais instruções, consulte o capítulo 'Utilização'.

Sanduíche de tomate, queijo e anchovas
◗ Ingredientes:
- 4 fatias de pão branco
- 1 ou 2 rodelas de tomate
- 2 colheres de queijo Parmesão ralado
- 6 anchovas
- paprika
- manjericão
◗ Preparação
B Aqueça previamente a sanduicheira.
B Coloque o tomate, as anchovas e o queijo ralado sobre duas fatias de pão.
B Salpique a paprika e o manjericão sobre o recheio e cubra com as outras

fatias de pão.
B Toste os sanduíches durante 3 a 4 minutos.
B Para mais indicações, por favor consulte o capítulo 'Utilização'. CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor,
porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja
apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consum-
idor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e compo-

nentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou
de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da
data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal
de compra.

2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia
ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado
a partir da 1ª aquisição.

3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em
contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as
despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.

5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeitu-
osos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em

desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou

consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracteri-

zar como não original,
d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no

produto,
e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma

adulterado ou rasurado,
f)  Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por

agentes da natureza.
7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do

produto.
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Introdução.

Caro cliente, parabéns pela compra da sua nova Sanduicheira Walita.

Com a sua nova Sanduicheira você pode preparar todo o tipo de
sanduíches com total facilidade.

Descrição geral (fig. 1).

A Chapas
B Sistema automático de tranca
C Alça com isolante térmico.
D Luz piloto 'Ligado': esta luz vermelha permanece acesa enquanto a

sanduicheira estiver ligada à corrente elétrica.
E Luz piloto 'Pronta': esta luz verde fica acesa quando as placas estão em

aquecimento. Quando a luz verde se apagar, é sinal que a sanduicheira
está pronta para usar.

F Compartimento para o fio

Importante.

Antes da primeira utilização, leia estas instruções com atenção e guarde-as
para uma eventual consulta.

◗ Este produto é destinado apenas ao uso doméstico.
◗ Antes de ligar à corrente elétrica, verifique se a voltagem indicada na

base do aparelho corresponde à voltagem de sua casa.
◗ Ligue em uma tomada.
◗ Posicione a sanduicheira de modo que:
- o fio não fique suspenso para fora da mesa ou da bancada da cozinha;
- esteja fora do alcance das crianças.
◗ Certifique-se que o fio não esta em contato ou muito perto das

superfícies quentes da sanduicheira.
◗ Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana, afastado de

cortinas e de outros materiais inflamáveis.
◗ Aqueça previamente as chapas antes de colocar as fatias de pão na

sanduicheira.
◗ Logo que terminar, desligue da corrente elétrica.
◗ Nunca deixe a sanduicheira ligada sem vigilância.
◗ Evite tocar nas partes metálicas porque ficam muito quentes.
◗ Deixe a sanduicheira esfriar por completo antes de limpá-la ou

guardá-la.
◗ Nunca toque nas chapas com objetos afiados ou pontiagudos, porque

poderá causar danos no revestimento anti-aderente.
◗ Este aparelho não é uma grelha elétrica e, portanto, não se destina à

preparação de outros alimentos além de sanduíches.
◗ Limpe sempre após cada utilização. Nunca mergulhe a sanduicheira

em água. Evite que entre água dentro do aparelho.
◗ Se o fio da sanduicheira estragar, só deverá ser substituído pela Walita

ou por um concessionário autorizado pela Walita para evitar
situações desconfortáveis ao consumidor.

Antes da primeira utilização.

1 Retire todos os adesivos e limpe a sanduicheira com um pano úmido.

2 Abra a sanduicheira (fig. 2).

3 Limpe as chapas com um pano úmido ou com uma esponja (fig. 3).

B O aparelho pode exalar fumaça na primeira utilização. É perfeitamente
normal.

Utilização.

Peparando sanduíches

1 Unte ligeiramente as chapas com um pouco de manteiga ou de óleo.

2 Ligue o plugue à tomada eléctrica.A luz piloto vermelha 'Ligado' e a
luz piloto verde 'Pronta' se acenderão (fig. 4).

B O comprimento do fio pode ser ajustado enrolando-o no compartimento
respectivo.

3 Enquanto a sanduicheira aquece, vá preparando os ingredientes para
fazer os sanduíches.

B Por cada sanduiche você precisará de duas fatias de pão e um recheio. Para
sugestões, por favor leia o capítulo 'Receitas'.

B Unte ligeiramente os lados do pão que ficam em contato com as chapas.
Os sanduíches ficarão bem dourados de ambos os lados.

◗ A sanduicheira está pronta logo que a luz verde 'Pronta' se apagar.

4 Abra a sanduicheira.

5 Coloque os sanduíches sobre a chapa (fig. 5).
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B Se quiser, você pode preparar apenas um sanduiche.
B Para que a sanduicheira fique bem fechada, o recheio do sanduiche não

deve ficar junto à borda das fatias de pão.

6 Feche a sanduicheira (fig. 6).
Baixe a chapa de cima com cuidado sobre o pão até fechar
automaticamente com a chapa inferior.

B Lembrete: Enquanto cozinha, a luz piloto verde 'Pronta' acende e apaga
como indicação de que o aquecimento liga e desliga para manter a
temperatura correta.

7 Abra a sanduicheira ao fim de 3 a 4 minutos para verificar se os
sanduíches estão douradas.

B O tempo necessário para fazer sanduíches bem douradas e crocantes
depende do tipo de pão, do recheio e do gosto pessoal.

8 Retire os sanduíches (fig. 7).
Utilize um talher de madeira ou plástico (uma espátula) para retirar os
sanduíches da sanduicheira. Não utilize talheres metálicos, afiados ou
pontiagudos.

9 Se quiser preparar mais sanduíches, aguarde até que a luz verde
'Pronta' apague antes de voltar a colocar o pão na sanduicheira.

10 Quando terminar, desligue da corrente elétrica.

Limpeza.

Nunca use esponjas ásperas para limpar as chapas porque isso danificará 
o revestimento anti-aderente.

1 Antes de limpar, desligue da corrente elétrica.

2 Deixe a sanduicheira esfriar mantendo-a aberta.

3 Antes de limpar a sanduicheira, comece tirando o excesso de gordura
das chapas com um pedaço de papel toalha.

4 Limpe as chapas com um pano úmido ou com uma esponja (fig. 8).

5 Use uma espátula de madeira ou de plástico para remover os
resíduos de comida que estejam grudados (por exemplo, queijo
solidificado) nas chapas.
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