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1. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
1. 

1. Sul - Fone: (54) 3461.7700
1. Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
1. Planalto - Fone: (62) 3272.2100
1. Nordeste - Fone: (71) 3215.8266

1. Norte - Fone: (91) 4009.7700
1. 

1. ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS
1. 

1. Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
1. Curitiba - Fone: (41) 2111.9110

1. Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
1. Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004

1. Recife - Fone: (81) 3128.5500

1. Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
1.  podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

1. 
1. Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica 

1. autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: 
1. www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

1. 
1. A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

1. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.
1. 

1. Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.
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A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGARA TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos 
produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, pedi-
mos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo.

ANTES DE USAR, LEIA TODAS 
AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE 
PARA CONSULTAS FUTURAS

• Não toque nas superfícies quentes. 
Utilize os cabos ou as alças. Sempre 
use luvas de cozinha.

• Para evitar choques elétricos, não 
mergulhe o cabo, os plugues ou 
o aparelho em si em água ou em 
qualquer outro líquido.

• É necessário supervisionar 
atentamente quando qualquer 
aparelho é usado por crianças ou 
perto delas.

• Desconecte o aparelho da tomada 
quando ele não estiver em uso  
e antes de limpá-lo. Antes de inserir 
ou remover peças e de limpar o 
aparelho, deixe-o esfriar.

• Não use o aparelho se o cabo ou  
o plugue estiverem danificados,  
se ele tiver caído ou apresentar 
danos de qualquer tipo ou após mau 
funcionamento do aparelho.  

• O uso de acessórios não 
recomendados pela Tramontina 
pode causar ferimentos.

• Não o utilize ao ar livre.

• Não deixe que o cabo fique 
pendurado na borda de balcões ou 
mesas ou entre em contato com 
superfícies quentes.

• Não o posicione perto ou sobre 
queimadores a gás, elementos 
elétricos quentes, ou em locais nos 
quais possa entrar em contato com  
o forno aquecido.

• Não toque nas superfícies quentes. 
As superfícies dos eletrodomésticos 
ficam aquecidas durante e após a sua 
utilização. Para evitar queimaduras 
ou ferimentos, use sempre 
pegadores para objetos quentes ou 
luvas de cozinha, ou alças e cabos, 
quando disponíveis.

• Tenha muito cuidado ao mover 
aparelhos que contenham óleo ou 
outros líquidos quentes.

• Para desligar, gire o botão para  
a posição DESL. e, então, remova  
o plugue da tomada.

• Não utilize o eletrodoméstico para 
nada além de seu uso previsto.

• O aparelho não deve ser operado por 
meio de timers externos ou sistema 
separado de controle remoto.

• Se o cordão de alimentação está 
danificado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante ou pelo agente 
autorizado ou pessoa qualificada,  
a fim de evitar riscos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
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A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGARA TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
ADICIONAIS
• Antes de usar a chapa para waffles 

pela primeira vez, remova e descarte 
com segurança quaisquer materiais da 
embalagem e etiquetas promocionais.

• Para eliminar o risco de asfixia em 
crianças pequenas, remova e descarte 
com segurança a tampa de proteção 
encaixada no plugue de alimentação 
deste aparelho.

• Certifique-se de que a superfície em 
que o aparelho está sendo usado esteja 
estável, nivelada, limpa e seca.

• Ao usar este aparelho, assegure-se 
de que haja espaço suficiente para a 
circulação de ar acima do mesmo e em 
suas laterais. Mantenha uma distância 
mínima de 10 cm nas laterais e de 20 
cm acima.

• O aparelho não deve ser usado por 
pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades física, sensorial ou 
mental reduzidas ou sem experiência 
e conhecimentos, a menos que 
elas sejam supervisionadas ou 
instruídas sobre o uso do aparelho 
por uma pessoa responsável pela sua 
segurança.

• Supervisione as crianças para garantir 
que elas não brinquem com  
o aparelho.

• Recomenda-se a inspeção regular do 
aparelho. Para evitar qualquer perigo, 
não use o aparelho se o cabo, o plugue 
ou o próprio aparelho apresentarem 
qualquer tipo de dano.

• Este aparelho se destina apenas 
ao uso doméstico. Não utilize este 

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

eletrodoméstico para nada além do 
seu uso previsto. Não o utilize em 
veículos ou barcos em movimento.  
O uso incorreto do mesmo pode 
causar ferimentos.

• Não deixe o aparelho sem supervisão 
durante o uso.

• Mantenha o aparelho limpo. Consulte 
a seção Cuidados e Limpeza.

• Por razões de segurança, recomenda-
se conectar o seu eletrodoméstico 
Tramontina diretamente em sua 
própria tomada elétrica, em um 
circuito dedicado, separado de outros 
aparelhos. Se o circuito elétrico 
estiver sobrecarregado com outros 
aparelhos, o seu eletrodoméstico pode 
não funcionar adequadamente. Não 
é recomendado o uso de réguas de 
tomada ou Ts. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CABO 
CURTO
O seu aparelho Tramontina está equipado 
com um cabo de alimentação curto, para 
reduzir o risco de ferimentos pessoais ou 
danos aos objetos resultantes de puxões, 
tropeços ou nós que podem ocorrer em 
cabos mais longos. Se for usada uma 
extensão, (1) a classificação elétrica 
marcada do conjunto de cabos ou da 
extensão deve ter pelo menos o mesmo 
valor da classificação elétrica do aparelho, 
(2) o fio deve ser organizado de modo que 
não fique pendurado sobre o balcão ou 
a mesa, evitando que possa ser puxado 
por crianças ou que cause tropeços não 
intencionais e (3) a extensão deve ter um 
plugue com terceiro pino de aterramento.
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CONHEÇA O SEU PRODUTOCONHEÇA O SEU PRODUTO

A. Botão LIGAR|MENU 
Para selecionar entre quatro tipos de massa 
e uma configuração CUSTOMIZAR.

B. Tampa da chapa superior 
Quando a tampa é fechada, o interruptor 
integrado aciona automaticamente o timer 
para contagem regressiva.

C. Clipe de fechamento para armazenamento
D. LCD com timer para contagem regressiva 

O LCD muda de cor e fica laranja para 
indicar que o ciclo de cozimento foi iniciado.

E. Botão de controle de cor 
12 configurações diferentes que lhe 
permitem personalizar a cor do seu waffle, 
da mais clara à mais escura.

F. Botão para reiniciar timer

A

I

J

F

G

H

B

C

D E K

G. Bordas integradas 
Sem sujeira e sem desperdícios.

H. Corpo em aço inox
I. Antiaderente sem PFOA  

Evita que o waffle grude.
J. Chapas de cozimento em alumínio fundido 

Chapas de cozimento mais espessas 
para uma melhor retenção de calor e um 
douramento uniforme.

K. Botão MAIS TEMPO 
Acrescenta mais tempo para deixar o seu 
waffle no ponto certo sem ter de reiniciar o 
timer.

L. Copo medidor sem BPA 
Para despejar a massa sem fazer sujeira. 
Um copo faz dois waffles.

L
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UTILIZANDO O SEU PRODUTOUTILIZANDO O SEU PRODUTO

Antes do primeiro uso, remova e descarte com 
segurança todos os materiais da embalagem, 
etiquetas promocionais e fitas da chapa para 
waffles.

1. Limpe as chapas de cozimento do aparelho 
com uma esponja ou um pano úmido. 
Seque-as por completo.

2. Coloque a chapa para waffles em uma 
superfície plana e seca. Assegure-se de 
que haja uma distância mínima de 10 cm 
em todas as laterais da chapa para waffles. 
Certifique-se de que não haja nenhum 
objeto sobre o aparelho.

3. Desenrole completamente o cabo e ligue  
o plugue de alimentação.

4. Gire o botão LIGAR|MENU no sentido 
horário até que o indicador chegue ao 
tipo desejado de waffle, ou escolha a 
configuração CUSTOMIZAR. O LCD 
exibirá a mensagem AQUECENDO. 

OBSERVAÇÃO

Quando a chapa para waffles for 
ligada pela primeira vez, ela pode 
emitir vapores. Eles são seguros e não 
prejudicam o desempenho do aparelho. 

5.  Há 12 configurações de cor, que vão de  
'1' (mais claro) a '12' (mais escuro).  
A configuração de cor padrão é '6'. Use o 
botão de controle de cor CLARO-ESCURO 
para ajustar a cor do seu waffle. Gire  
o botão no sentido horário para deixar  
o seu waffle mais escuro, ou no sentido 
anti-horário para deixá-lo mais claro.

OBSERVAÇÃO

Ao usar a sua chapa para waffles pela 
primeira vez, recomenda-se utilizar  
a configuração de cor padrão predefinida 
6 da barra, "marrom-dourado". Também 
é possível ajustar a configuração de cor 
conforme a sua preferência. 

6. Quando a chapa para waffles tiver 
concluído o ciclo de preaquecimento, você 
ouvirá dois alertas sonoros e a tela de 
LCD ficará laranja. Abra completamente a 
tampa da chapa superior. Quando a tampa 
estiver aberta, o LCD ficará azul e exibirá 
a mensagem FECHE PARA INICIAR. 
Despeje a massa por igual nas chapas 
para waffles. A massa deve cobrir o topo 
da chapa (cerca de meio copo para cada 
waffle). 

7. Feche a tampa assim que despejar a massa. 
Quando a tampa for fechada, o timer 
iniciará automaticamente a contagem 
regressiva. O LCD mudará de cor para 
laranja, indicando que o ciclo de cozimento 
teve início. A chapa para waffles calculará 
automaticamente o tempo correto de 
cozimento, de acordo com uma série de 
variáveis.

OBSERVAÇÃO

Mesmo que o tipo de massa para waffle   
e configuração de cor sejam os mesmos, 
o tempo de cozimento pode ser diferente 
para cada fornada devido a outros dados 
que são levados em consideração no 
cálculo do tempo de cozimento. Esta é a 
função correta da chapa para waffles. 

OBSERVAÇÃO

Quando a chapa para waffles estiver em 
funcionamento, o clipe de armazenamento 
deve estar aberto.
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UTILIZANDO O SEU PRODUTO

8. Você ouvirá três alertas sonoros no fim 
do ciclo de cozimento. O timer se apagará 
e a mensagem FIM será exibida na tela. 
Abra a tampa do aparelho e remova 
cuidadosamente os seus waffles. Se você 
não for mais preparar outros waffles, gire  
o botão para a posição DESL.

OBSERVAÇÃO

Não use utensílios de metal para remover 
os waffles da chapa, pois eles podem 
riscar a superfície antiaderente.

OBSERVAÇÃO

 Se você for fazer mais waffles, basta 
adicionar mais massa na chapa inferior  
e repetir as etapas 7 e 8. Se for necessário 
redefinir o tempo de ciclo, pressione o 
botão REINICIAR.

9. Se você for fazer mais waffles, basta 
adicionar mais massa na chapa inferior 
e repetir as etapas 7 e 8. Se for necessário 
redefinir o tempo de ciclo, pressione  
o botão REINICIAR. 

MAIS TEMPO
Permite que você acrescente mais tempo 
a um ciclo de cozimento de modo rápido e 
conveniente. A opção MAIS TEMPO pode 
ser usada tanto durante o ciclo de cozimento 
quanto imediatamente depois de o mesmo 
ter sido concluído. Em ambos os casos, ela 
adicionará um pequeno intervalo de tempo 
proporcional ao tempo geral de preparação da 
fornada de waffles em questão.
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CUIDADOS E LIMPEZA

Antes de limpar, assegure-se de que o botão 
LIGAR|MENU esteja na posição DESL. e, 
então, remova o plugue da tomada. 
Deixe que a chapa para waffles esfrie um 
pouco antes de limpá-la. É mais fácil limpar 
a chapa para waffles quando ela estiver 
levemente morna. 
Após cada uso, limpe sempre o seu aparelho, 
para evitar acúmulos de alimentos assados. 
Limpe as chapas de cozimento e as bordas 
para transbordamento com um pano macio 
para remover os resíduos de massa.

CUIDADO
NÃO MERGULHE NENHUMA PEÇA 
DA CHAPA PARA WAFFLES DA 
TRAMONTINA EM ÁGUA OU EM 
QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. 

REVESTIMENTO ANTIADERENTE 
SEM PFOA
Cozinhar alimentos em superfícies 
antiaderentes minimiza a necessidade de óleo, 
pois eles não grudam e a limpeza é mais  
fácil. Se ocorrer qualquer perda de cor, ela 
afetará apenas o aspecto do aparelho, e não  
o seu desempenho de cozimento. Ao limpar  
o revestimento antiaderente, não use esponjas 
de metal (ou de outros materiais abrasivos). 
Lave com água morna e sabão. Remova os 
resíduos mais resistentes com uma esponja 
plástica não abrasiva ou com uma escova de 
limpeza de nylon. 

OBSERVAÇÃO

As chapas de cozimento, as articulações 
e as bordas para transbordamento 
são revestidas com uma superfície 
antiaderente. Não use produtos 
abrasivos.

ARMAZENAMENTO
Para guardar a sua chapa para waffles:

1. Assegure-se de que o botão LIGAR|MENU 
esteja na posição DESL. e, então, remova  
o plugue de alimentação da tomada.

2. Deixe a chapa para waffles esfriar por 
completo.

3. Trave o clipe de armazenamento da chapa 
superior.

4. Enrole o cabo de alimentação na área do 
porta-fio sob o aparelho.

5. Armazene em uma superfície plana, seca  
e nivelada.

OBSERVAÇÃO

O clipe de armazenamento não deve 
ser usado para travar a chapa superior 
enquanto houver massa nas chapas de 
cozimento.
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OBSERVAÇÕES
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OBSERVAÇÕES
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OBSERVAÇÕES


