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PrecAuÇÕes IMPOrTANTes
Ao usar eletrodomésticos, as seguintes importantes medidas de segurança 
devem ser tomadas: 
 
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O ELETRODOMÉSTICO.
1. Certifique-se de que a voltagem de sua tomada seja igual à indicada na placa de 

características do aparelho.

2. Para evitar o risco de choques elétricos, NÃO se deve submergir o fio, o plugue ou 
o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

3. NÃO toque nas superfícies quentes “ ”. Use sempre as alças.

4. Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo ou quando o aparelho estiver 
sendo usado próximo a crianças.

5. NUNCA puxe o fio para desconectar o aparelho da tomada. Puxe somente pelo 
plugue.

6. NÃO use nenhum aparelho elétrico com o fio danificado. NÃO use o aparelho se o 
mesmo apresentar algum problema de funcionamento ou tiver sido danificado de 
alguma maneira. Para evitar o risco de choque elétrico, NUNCA tente consertar 
o aparelho você mesmo. Leve-o ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais 
próximo para verificação e conserto. A remontagem incorreta do produto pode 
causar o risco de choque elétrico quando o aparelho for usado.

7. O uso de peças de reposição e acessórios não recomendados pelo fabricante 
podem causar incêndios, descargas elétricas ou acidentes.

8. NÃO use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.

9. NÃO use o aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais o produto foi 
desenvolvido.

10. NÃO deixe que o fio fique pendurado na borda da mesa ou do balcão ou que 
encoste em superfícies quentes.

11. NÃO coloque o aparelho próximo a fogões a gás, elétrico ou de um forno quente ou 
microondas.

12. Utilize-o somente sobre uma superfície resistente ao calor e plana.

13. Todo o máximo de cuidado ao mover qualquer aparelho que contenha óleo ou 
outros líquidos quentes.

14. NÃO use o aparelho aberto.

15. Ao usar este aparelho, deixe suficiente espaço acima e aos lados para que o ar 
possa circular.

16. NÃO deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.



Portugu ês -7

17. Conecte o aparelho diretamente à tomada na parede.

18. NÃO coloque nenhum material inflamável, como por exemplo papel, cortinas, 
plásticos, etc., próximo ao aparelho quando o mesmo estiver em uso.

19. 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.

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

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DOMÉSTICO.

(SOMENTE PARA PRODUTOS DE 120 & 127 V COM DOIS PINOS PLANOS) 
Este aparelho elétrico conta com uma tomada polarizada (uma ponta é mais larga que 
a outra). A fim de reduzir o risco de descarga elétrica, este plugue entrará somente em 
um sentido numa tomada elétrica polarizada. Caso plugue deste aparelho não entre 
completamente na tomada elétrica, deve-se inverter o sentido. Caso, ainda assim não 
encaixe, comunique-se com um eletricista qualificado.  
NÃO TENTE MODIFICAR A TOMADA DE NENHUMA FORMA.

GuArde esTAs INsTruÇÕes 
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1. Braços de ferro fundido
2. Luz indicadora de ligado (vermelha)
3. Luz indicadora de pronto (verde)
4. Sistema de dobradiças flutuantes
5. Superfícies anti-aderentes
6. Alça fria ao tacto
7. Trava de segurança
8. Armazenamento vertical com área para enrolar o fio

descr IPc IÓN deL APArATO
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ANTes de usAr suA chAPA 
e sANdu Iche IrA OsTer® 

Antes de usar sua Chapa e Sanduicheira Oster® pela primeira vez, limpe e condicione as 
superfícies anti-aderentes:

•	 Com	o	aparelho	desligado,	limpe	as	superfícies	de	cocção	com	um	pano	ou	esponja	
umedecida com água quente e sabão. NÃO COLOQUE O APARELHO NA ÁGUA. 
Enxágue com um pano ou esponja umedecida e enxugue.

•	 Para	condicionar	as	superfícies	de	cocção,	conecte	o	aparelho	a	uma	tomada	elétrica.	
A luz indicadora de ligado (vermelha) acenderá. Deixe o aparelho pré-aquecer até 
que a luz indicadora de pronto (verde) acenda. Espalhe bem um pouco de manteiga 
ou margarina nas superfícies e retire o excesso.

•	 OBSERVAÇÃO: Ao usar sua Chapa e Sanduicheira pela primeira vez, você poderá 
notar uma fumaça fina saindo do aparelho. Isso é normal e deve-se ao aquecimento 
inicial dos componentes internos.

usANdO suA chAPA e 
sANdu Iche IrA OsTer® 

•	 Conecte	o	aparelho	a	uma	tomada	elétrica.	A	luz	indicadora	de	ligado	(vermelha)	
acenderá e permanecerá acessa enquanto o aparelho estiver conectado à tomada.

•	 Solte	a	trava	de	segurança	localizada	ao	lado	do	braço	de	metal	fundido.
•	 Deixe	o	aparelho	pré-aquecer	até	que	a	luz	indicadora	de	pronto	(verde)	apague.
•	 Depois	de	preparar	sua	comida,	coloque-a	sobre	a	superfície	de	cocção.
•	 Abaixe	com	cuidado	a	superfície	superior	puxando	para	baixo	a	alça	de	metal	(use	

a alça fria ao tacto). O sistema de dobradiça se ajustará automaticamente para 
assegurar que a superfície superior se posicione igualmente sobre toda a comida, 
proporcionando uma cocção uniforme.

•	 OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que o fio esteja longe das superfícies quentes 
durante o uso.

•	 Deixe	a	comida	cozinhar	na	chapa	até	ficar	pronta.	O	aparelho	aquecerá	nos	dois	
lados ao mesmo tempo.

•	 OBSERVAÇÃO: A luz indicadora de pronto (verde) poderá ligar e desligar durante o 
cozimento. Isto indica que o termostato está mantendo a temperatura adequada para 
o preparo dos alimentos.

•	 As	superfícies	de	cocção	são	recobertas	com	um	revestimento	anti-aderente.	Alguns	
recheios de sanduíches, como o queijo, podem derreter e fazer com que o sanduíche 
grude nas superfícies de cocção. Para soltar o sanduíche, use uma espátula 
plástica resistente ao calor ou uma colher de pau. Nunca use objetos de metal ou 
pontiagudos, pois isso pode danificar a superfície anti-aderente.

•	 Após	usar	a	Chapa	e	Sanduicheira	Oster®, desconecte-a da tomada.
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d IcAs PArA OBTer 
MeLhOres resuLTAdOs 

•	 Pré-aqueça	sempre	a	Chapa	e	Sanduicheira	antes	de	usá-la.

•	 Tenha	cuidado	ao	morder	sanduíches	com	recheios	como	queijo,	tomate	ou	geléia,	
pois esses recheios retém o calor e podem causar queimaduras se forem mordidos 
antes de esfriarem.

•	 Não	é	necessário	passar	manteiga	ou	margarina	do	lado	de	fora	do	pão,	pois	as	
superfícies da Chapa e Sanduicheira são anti-aderentes. No entanto, recomendamos 
passar uma pequena quantidade de manteiga ou margarina para dar uniformidade à 
cor do pão depois de tostado.

MANuTeNÇÃO e L IMPeZA

•	 Desligue	da	tomada	e	deixe	o	aparelho	esfriar	antes	de	limpá-lo.

•	 Limpe	as	superfícies	de	cocção	com	um	pano	ou	esponja	umedecida	com	água	
quente e sabão. NÃO COLOQUE O APARELHO NA ÁGUA OU EM QUALQUER 
OUTRO LÍQUIDO. NÃO COLOQUE O APARELHO NA MÁQUINA DE LAVAR 
LOUÇAS.

•	 Para	remover	resíduos	de	comida,	utilize	uma	escova	de	nylon	ou	um	limpador	não	
abrasivo. Palha de aço ou limpadores abrasivos poderão danificar as superfícies anti-
aderentes.

•	 Para	limpar	a	parte	externa,	use	um	pano	úmido	e	seque-a	com	um	pano	macio.

•	 Guarde	o	aparelho	na	posição	fechada.	Simplesmente	junte	as	superfícies	de	cocção	
e pressione a trava de segurança localizada no braço de metal fundido. Isso travará 
as superfícies de cocção juntas. O aparelho pode ser guardado na posição vertical 
para ocupar menos espaço.

•	 NÃO use objetos de metal ou pontiagudos, como facas, pois isso poderá danificar as 
superfícies anti-aderentes.

•	 NÃO corte a comida enquanto estiver sobre a superfície de cocção do aparelho.
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