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PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Ao utilizar aparelhos elétricos sempre siga as precauções básicas de segurança incluindo 
as seguintes:

1. LEIA E CONSERVE TODAS AS INSTRUÇÕES.

2. Certifique-se de que a voltagem de sua tomada elétrica seja igual a voltagem que   
 aparece na etiqueta de especificações de seu eletrodoméstico.

3. Para proteger-se contra o risco de descargas elétricas NÃO deixe o fio, a tomada ou 
a própria unidade submerso em água ou outros líquidos.

4. NÃO toque as superfícies quentes. Utilize protetores de calor.

5. As crianças não devem utilizar este aparelho elétrico.

6. Desconecte a unidade da tomada elétrica quando não esteja em uso e antes de 
limpá-la. Deixe que a unidade se resfrie antes de limpá-la ou guardá-la..

7. NUNCA estique o fio para desconectar a unidade da tomada elétrica. Em vez disso,   
 segure a tomada da unidade e puxe-a para desconectá-la.

8. NÃO ligue qualquer eletrodoméstico caso o fio esteja danificado. NÃO utilize o   
 aparelho caso tenha apresentado falhas ou sofrido qualquer dano. A fim de evitar 
o risco de descargas elétricas, NUNCA tente repará-lo você mesmo. Leve-o a uma 
Assistência Técnica Credenciada Oster® mais próxima para inspeção e reparação. 
Um conserto impróprio pode provocar o risco de descargas elétricas ao ligar a 
unidade.

9. O uso de peças de reposição ou acessórios não recomendados pelo fabricante pode   
 ocasionar incêndios, descargas elétricas ou lesões.

10. NÃO utilize em áreas externas ou para fins comerciais.

11. NÃO utilize este eletrodoméstico para fins distintos daqueles para os quais foi   
 desenhado.

12. NÃO deixe o fio elétrico pendurado pela borda da mesa, nem que entre em contato   
 com superfícies quentes.

13. NÃO coloque o eletrodoméstico sobre um bocal de fogão quente, seja a gás ou   
 elétrico, nem dentro de um forno quente ou de microondas

14. Utilize o eletrodoméstico unicamente sobre uma superfície plana resistente ao calor.

15. Deve-se tomar extrema precaução ao mover qualquer aparelho que contenha 
líquidos ou alimentos quente

 
16. Ao utilizar este eletrodoméstico, certifique-se de que haja um espaço livre adequado   

 ao seu redor para que o ar possa circular

17. NÃO se descuide da unidade enquanto esteja em uso.

18. Utilize o aparelho unicamente em uma tomada elétrica.
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19. Ao utilizar este aparelho elétrico, certifique-se de que não haja materiais inflamáveis   
 próximos tais como cortinas, papéis, plásticos, etc.

20.  Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo  
 crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou  
 careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que 
uma  pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído 
quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para 
garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.

21.  É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a 
crianças ou pessoas incapacitadas.

22. Este aparelho não dever ser usado com um timer externo ou um sistema de controle  
 remoto separado.

23. Este aparelho elétrico foi desenvolvido para usos doméstico e similares, tais quais;   
 para uso de funcionários na cozinha de lojas, escritórios e outros ambientes de  
 trabalho, casas de campo, por hóspedes de hotéis, pousadas, albergues e outros 
tipos  de ambientes hoteleiros.

ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Alça fria ao tato
2. Superfícies antiaderentes de cerâmica/removíveis para assar
3. Botões para soltar as chapas de cocção
4. Chapa superior articulada
5. Botão para abrir a grelha a um ângulo de 180º
6. Luz indicadora de ligado (vermelha)
7. Luz indicadora de pronto para cozinhar (verde)
8. Seletor de controle de temperatura
9. Bandeja coletora que desliza e é removível
10. Travar da chapa superior para guardar na posição vertical
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O QUE FAZER ANTES DE UTILIZAR SEU 
GRILL ELÉTRICO MULTIUSO OSTER® 

Antes de utilizar seu Grill Elétrico Multiuso Oster® pela primeira vez, siga as instruções 
descritas a seguir:

1. Retire todas as etiquetas do produto..

2. Limpe e acondicione a superfície antiaderente:
 • Remova as duas chapas de cocção pressionando os respectivos botões para soltar 
  e lave-as bem com água quente e sabão. Enxague-as e seque-as bem e, em   
  seguida, volte a colocá-las na unidade certificando-se que estejam firmes em sua   
  posição.

 • NÃO MERGULHE A UNIDADE EM ÁGUA. 

 • Para acondicionar a superfície de cocção, conecte o eletrodoméstico a uma tomada 
  elétrica adequada. A luz vermelha indicadora de Ligado se acenderá.  
  Deixe que a unidade realize o ciclo de pré-aquecimento até que a luz indicadora 
  verde de Pronto para Cozinhar se acenda.

 • Coloque uma pequena quantidade de manteiga ou margarina sobre a superfície de   
  cocção; espalhe ligeiramente e elimine qualquer excedente.

NOTA: Ao utilizar a unidade pela primeira vez, é possível que se observe uma leve 
fumaça proveniente do aparelho. Isto é normal. Deve-se ao aquecimento inicial dos 
componentes internos.

O seu Grill Elétrico Multiuso com placas removíveis Oster® já está pronta para ser usada 
e não será necessário realizar este procedimento novamente. 

USANDO O GRILL ELÉTRICO MULTIUSO OSTER®

1. Conecte o fio de alimentação na tomada elétrica correspondente. A luz indicadora 
de Ligado se iluminará e se manterá acesa sempre que o eletrodoméstico esteja 
conectado.

2. Pré-aqueça a unidade até que a luz indicadora verde de Pronto para Cozinhar se 
acenda.

3. Coloque os alimentos a serem preparados na grelha, 
sobre a(s) superfície(s) antiaderente(s). Utilize-a 
fechada se deseja prensar os alimentos a serem 
assados, ou aberta a um ângulo de 180º se deseja 
cozinhar em ambas as superfícies de cocção sem 
prensar. Para abrir a grelha a um ângulo de 180º 
simplesmente pressione e mantenha apertado o 
botão e puxe a alça e a tampa superior da grelha 
para trás até que fique completamente aberta (veja a 
Figura 1).

 
Figura 1
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4. Se desejar utilizar unicamente uma das chapas de 
cocção e prensar os alimentos com a tampa superior, 
abaixe cuidadosamente a superfície de cocção superior 
puxando para baixo a alça fria ao tato. A grelha superior 
articulada se ajustará automaticamente dependendo da 
espessura dos alimentos, garantindo que a superfície 
de cocção superior repouse uniformemente sobre os 
alimentos para assar sempre com perfeição (veja a 
Figura 2).

 
 Nota: Certifique-se que o fio elétrico se encontra bem 

distante das superfícies de cocção em todos os momentos  
enquanto a unidade esteja sendo utilizada ou esteja 
quente.  

5. Introduza a bandeja coletora deslizando-a e certificando-
se de que esteja na posição adequada; debaixo das 
aberturas de drenagem das superfícies de cocção para 
coletar os óleos, sucos ou líquidos que possam escorrer 
durante o processo de cocção (veja a Figura 3).  

6. Ajuste o seletor da temperatura na posição desejada para maior versatilidade e 
controle ao cozinhar.

7. Deixe os alimentos assarem até que estejam prontos.

 NOTA: A luz indicadora verde poderá se acender ou apagar durante o processo 
de cocção. Isto indica que o termostato está mantendo a temperatura de cocção 
adequada para assar com perfeição.

8. As superfícies de cocção possuem um revestimento antiaderente resistente. 
Alguns alimentos, tais como queijo derretido, podem ficar ligeiramente grudados às 
superfícies. Utilize uma espátula de plástico resistente ao calor ou de madeira para 
eliminar os restos de comida. Não utilize nunca um objeto cortante ou metálico, já que 
pode danificar a superfície antiaderente. 

9. Quando tenha terminado de utilizar seu Grill Elétrico Multiuso Oster®, desconecte-o da 
tomada elétrica.

CUIDADO: A TAMPA METÁLICA SUPERIOR PODE FICAR MUITO QUENTE. NÃO 
ENCOSTE AS MÃOS OU OBJETOS NA MESMA.

Figura 2

Figura 3
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DICAS E SUGESTÕES 

• Pré-aqueça sempre o aparelho antes de utilizá-lo.

• Tenha cuidado ao provar alimentos que contenham recheio, tais como queijo, tomate 
ou presunto, pois estes conservam o calor e podem produzir queimaduras caso sejam 
consumidos imediatamente depois de cozidos.

• Não é necessário untar a parte de fora dos pães com manteiga, já que a unidade 
possui superfícies antiaderentes de cerâmica. No entanto, se deseja tostar o pão, 
recomenda-se untar uma pequena quantidade de manteiga ou margarina.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar bem antes de limpá-lo.

• NÃO MERGULHE O APARELHO NA ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

• Remova as duas chapas pressionando os respectivos botões para soltar e lave-as 
bem com água quente e sabão. Para eliminar os restos de comida, utilize uma esponja 
de nylon ou um limpador não abrasivo. NÃO utilize esponja de aço ou qualquer outro 
limpador abrasivo que possa danificar as superfícies antiaderentes. Enxague-as e 
seque-as bem e, em seguida, volte a colocá-las na unidade certificando-se que estejam 
firmes em sua posição.

• Para limpar o exterior da unidade, simplesmente esfregue-a com um pano úmido e 
seque-a polindo com um pano macio e seco. 

• NÃO aplique utensílios metálicos ou objetos metálicos afiados, como facas, pois 
podem danificar a superfície de cocção antiaderente de cerâmica.

• NÃO corte alimentos sobre a superfície de cocção para evitar danos ao revestimento 
antiaderente de cerâmica.

PARA GUARDAR

• Limpe bem o aparelho antes de guardar.

• Trave a tampa superior para guardar na posição vertical ocupando menos espaço.
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Características eléctricas de los modelos de la serie: 
Electric characteristics of series models:  
Características elétricas dos modelos da série:

CKSTPA4881-XXX

Voltaje/Voltage/Voltagem Frecuencia/Frequency/Frequência Potencia/Power/Potência

127 V 60 Hz 1500 W
220 V 50/60 Hz 1500 W
220 V 50 Hz 1500 W
220 V 60 Hz 1500 W

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.
XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

La siguiente información es para México solamente. 
The following information is intended for Mexico only. 

A informação a seguir é somente para o México.

PARRILLA ELÉCTRICA MULTIUSO OSTER®

MODELOS: CKSTPA4881, CKSTPA4881-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz      127 V       1500 W


