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Português
1 Importante
Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas 
futuras.

Perigo
•	 Nunca mergulhe o aparelho na água.
•	 Não insira embalagens laminadas ou alimentos muito grandes na torradeira, pois isso 

pode provocar fogo ou choque elétrico.

Aviso
•	 Antes	de	ligar	o	aparelho,	verifique	se	a	tensão	indicada	é	a	mesma	da	tomada.
•	 Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 

físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa 
responsável por sua segurança.

•	 Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
•	 Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
•	 Não	use-o	sob	ou	próximo	a	cortinas	ou	outros	materiais	inflamáveis	nem	sob	

armários de parede, pois isso pode provocar fogo.
•	 Não coloque nada sobre a torradeira com ela ligada ou ainda quente, pois isso pode 

provocar danos ou fogo.
•	 Para evitar riscos de incêndio, limpe com freqüência a bandeja de resíduos.  

Certifique-se	de	que	ela	esteja	posicionada	corretamente.
•	 Desligue imediatamente a torradeira da tomada caso observe a presença de fogo ou 

fumaça.
•	 Mantenha	o	fio	elétrico	distante	de	superfícies	quentes.
•	 Nunca conecte o aparelho a um timer externo, pois isso pode causar uma situação de 

risco.
•	 Se	o	fio	estiver	danificado,	deverá	ser	substituído	pela	Philips	Walita,	por	uma	

assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
•	 Este aparelho deve ser usado somente para tostar pães. Não coloque nenhum outro 

ingrediente no aparelho, pois isso pode causar uma situação de risco.

Cuidado
•	 Não	deixe	o	fio	elétrico	pendurado	na	borda	da	mesa	ou	na	bancada	onde	fica	o	

aparelho.
•	 Evite	tocar	nas	partes	de	metal	da	torradeira,	pois	elas	ficam	muito	quentes	durante	o	

uso. Toque somente nos controles.
•	 Não coloque a torradeira sobre uma superfície quente.
•	 Conecte o aparelho somente a uma tomada elétrica aterrada.

•	 Sempre desligue o aparelho após o uso.
•	 A torradeira destina-se apenas ao uso doméstico e só pode ser usada em ambientes 

fechados.	Não	use-a	para	fins	comerciais	ou	industriais.
•	 Se	uma	fatia	de	pão	ficar	presa	no	interior	da	torradeira,	desligue	o	aparelho	da	

tomada e deixe-o esfriar antes de tentar remover o pão. Não use garfo nem 
ferramentas	pontiagudas,	pois	podem	danificar	os	elementos	de	aquecimento.

•	 A grelha de aquecimento deve ser usada somente para aquecer pãezinhos e croissants. 
Não coloque nenhum outro alimento sobre ela, pois isso pode causar uma situação de 
risco.

Campos eletromagnéticos 
Este	aparelho	Philips	Walita	atende	a	todos	os	padrões	relacionados	a	campos	
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste 
manual	do	usuário,	a	utilização	do	aparelho	é	segura	baseando-se	em	evidências	científicas	
atualmente disponíveis.

Reciclagem 
Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta 
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um 
produto,	significa	que	o	produto	está	protegido	pela	Diretiva	Européia	2002/96/EC: 
Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. 
Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos 
elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde 
humana.

2 Garantia e assistência técnica
Caso você precise de informações ou tenha algum problema, acesse o site da Philips em  
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu 
país (o número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial). Se não existir uma 
Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.


