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PRECAUÇÕES IMPORTANTES  

Ao usar seu forno tostador, é importante seguir precauções básicas de segurança 
como as que seguem:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES, AS ETIQUETAS DO PRODUTO E AS   
ADVERTÊNCIAS, ANTES DE USAR SUE FORNO TOSTADOR.

2. NÃO toque nas superfícies quentes “ ”. Use luvas sempre que for manusear 
com materiais quentes e deixe que as peças metálicas se esfriem antes 
de limpar. Deixe o aparelho esfriar bem antes de colocar ou tirar peças e 
acessórios. Use as alças laterais quando for mover o forno.

3. Desligue o forno da tomada quando não estiver sendo utilizado e antes de 
limpá-lo. OBSERVAÇÃO: Certifique-se que o forno está desligado antes de tirar 
o fio da tomada.

4. Para se proteger contra uma descarga elétrica, NÃO se deve submergir o 
aparelho na água ou em outros líquidos.

5. NUNCA use um eletrodoméstico com o fio ou plugue danificados, se o mesmo 
tiver apresentado falhas ou caso tenha caído no chão ou se danificado de 
qualquer outra forma. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® 
para que seja revisado ou reparado.

6. NÃO use acessórios ou peças que não sejam recomendadas pelo fabricante, 
pois podem causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.

7. NÃO use este eletrodoméstico ao ar livre ou para fins comerciais.

8. NÃO utilize este aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais o 
mesmo foi desenvolvido.

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

10. NÃO coloque o aparelho sobre ou próximo a bocas de fogões a gás ou 
elétricos, o mesmo de um forno quente.

11. Tome muito cuidado ao usar recipientes que não forem de vidro ou metal.

12. Pode ocorrer um incêndio se o forno estiver sendo usado e estiver em contato 
ou coberto por materiais inflamáveis, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes, 
etc. NÃO coloque nenhum objeto sobre o aparelho enquanto o mesmo estiver 
em funcionamento.

13. Quando usar o forno, coloque o aparelho a pelo menos 15 cm (6 polegadas) 
de distância da parede em todos os seus lados. Tire os fios de outros produtos 
que  possam estar atrás do forno.

14. Quando este aparelho não estiver sendo usado, NÃO guarde em seu interior 
nenhum material que não seja um acessório recomendado pelo fabricante.

15. NÃO coloque dentro do forno, nenhum material inflamável como papel, 
papelão, plástico ou qualquer material que possa ser queimado ou derretido.

16. NÃO cubra a bandeja para migalhas ou nenhuma parte do forno com papel de 
alumínio. Isso poderá causar uma sobrecarga no aparelho.
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17. Os alimentos grandes ou utensílios metálicos não devem ser colocados no 
forno, pois podem causar incêndios ou descargas elétricas.

18. NÃO limpe o forno com esponjas o fibras metálicas. Pedaços da esponja ou 
fibras poderão se soltar e tocar as peças elétricas criando o risco de descargas 
elétricas.

19. Ao grelhar alimentos, tome todo cuidado ao retirar a bandeja ou ao jogar o 
óleo quente.

20. A porta e a superfície externa do forno podem estar quentes durante o 
funcionamento. 

21. Para desligar este eletrodoméstico, coloque todos os controles na posição de 
de ligado “ ”.

22. 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.

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

24. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo 
nem um sistema de controle remoto.

25. Este aparelho foi desenvolvido para o uso doméstico ou em aplicações 
semelhantes tais como: áreas de cozinha de funcionários de lojas, escritórios e 
outros ambientes de trabalho, clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do 
tipo residencial assim como em ambientes de pousadas.

ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA O USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA AJUSTAR O FIO
1. Para sua conveniência a tomada é armazenada dentro de um compartimento 

para o fio.

2. Um pequeno fio elétrico é fornecido para diminuir os riscos de uma pessoa ou 
animal ficar preso ou mesmo tropeçar num fio longo.

3. Um fio de extensão pode ser comprado e usado se for tomado cuidado em 
seu uso.
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1. Botão seletor de temperatura

2. Posição para tostar

3. Botão de controle do timer de 30 
minutos/ Controle do nível de  
tostado

4. Opção para ligar e manter ligado

5. Luz de indicadora de ligado

6. Bandeja para assar

7. Bandeja coletora de migalhas 
(embaixo do aparelho)

8. Grade metálica removível

DESCR IÇÃO DO APARELHO
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GRADE E BANDEjA PARA ASSAR
POS IC IONAMENTO DA GRADE

Posicionamento incorrecto
Grade em cima das guias

Posicionamento correcto
Colocar entre as guias

450
Broil

Toast

350400

O�

450
Broil

Toast

350400

O�

450
Broil

Toast

350400

O�

        Grade na posição para assar

      Grade na posição para tostar

                 Bandeja para assar

450
Broil

Toast

350400

O�

450
Broil

Toast

350400

O�

450
Broil

Toast

350400

O�

         Grade na posição para assar

Grade na posição para tostar

Bandeja para assar
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I NSTRUÇÕES DE USO

Seu forno tostador Oster® inclui todas as funções de um forno tostador grande; 
tosta e assa. 
OBSERVAÇÃO: Durante o primeiro uso talvez sinta um leve odor a 
queimado. Coloque o botão da temperatura no máximo e deixe esquentar por 
aproximadamente 5 minutos.
 
COMO TOSTAR

1. Coloque a grade na posição para tostar. Coloque os alimentos na grade.

2. Coloque o botão para selecionar funções na posição para tostar “ ”.

3. Gire o botão de intensidade de tostado/timer no sentido horário até qualquer 
posição acima de 10 minutos e em seguida gire para trás colocando-o na 
posição desejada.

IMPORTANTE: 
Quando selecionar a intensidade de tostado, gire o botão em qualquer posição 
acima de 10 minutos e depois gire de volta para a posição de claro, médio ou 
escuro conforme desejar. Isso garantirá o funcionamento seguro e correto do 
timer. Quando o processo terminar, o forno emitirá um sinal sonoro e o forno 
desligará automaticamente. Para interromper o processo a qualquer momento, 
gire o timer no sentido anti-horário colocando-o na posição de desligado “ ” e  
irá ouvir o sinal sonoro.

Nesta função, ambas as resistências de cima e de baixo irão funcionar, porém 
não necessariamente ficarão acessas. Isso é normal e significa que elas estão 
funcionando de forma adequada.

COMO ASSAR
1. Coloque os alimentos na bandeja para assar e em seguida coloque a bandeja 

em cima da grade no forno. Feche a porta do forno.

OBSERVAÇÃO: Recomenda-se sempre pré-aquecer antes de colocar a comida 
dentro do forno.

2. Gire o botão da temperatura “ ” colocando-o na posição desejada.

3. O botão do timer “ ” funciona para ligar e desligar o aparelho.

4. Depois de colocar o botão na temperatura “ ” tdesejada, selecione a 
posição do botão do timer da seguinte maneira:

Para alimentos que requerem menos tempo para assar, gire o botão do timer 
no sentido horário (até no máximo de 30 minutos). Quando ouvir o sinal 
sonoro, a função para assar irá desligar automaticamente “ ”.  
– OU –  
Parar assar por mais tempo, gire o botão do timer “ ” counterclockwise to 
the stay on “Mantener Encendido” setting. sentido anti-horário colocando-o 
na posição para “Manter Ligado”. O forno ficará assando até que o botão 
do timer seja colocado manualmente na posição de desligado “ ” e o forno 
emita o sinal sonoro.
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Durante este processo, ambas as resistência de cima e de baixo irão 
funcionar.  
OBSERVAÇÃO: Sempre monitore os alimentos nesta função para certificar-se 
de que não está assando demais. Não use sacos para assar de plástico ou 
de papel neste forno.

CU IDADO E L IMPEzA
 

 
NÃO SUBMERGIR O FORNO EM LÍQUIDOS. Limpe com um pano úmido e 
seque. Antes de usar seu forno Oster®, lave a grade e a bandeja para assar 
com água morna e detergente ou sabão. Certifique-se de que o aparelho esteja 
desligado da tomada e esteja frio antes de limpar.

L IMPANDO SEU FORNO

1. Gire todos os botões colocando-os na posição de desligado “ ” em seguida 
desligue da tomada e deixe esfriar.

2. Limpe o aparelho com um pano úmido. NÃO SUBMERGIR NA ÁGUA. Use 
somente água levemente ensaboada. Produtos de limpeza abrasivos e 
esponjas grossas danificarão a superfície do aparelho.

3. Abra a bandeja coletora de migalhas, incline o forno para trás e retire o 
puxador da bandeja para baixo.

4. Chacoalhe a bandeja para jogar fora as migalhas. Limpe a bandeja coletora 
frequentemente para evitar acumulo de migalhas.

5. Retire a grade e limpe-a com um pano úmido ou coloque-a para lavar na 
prateleira superior da lava-louças.
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Características eléctricas de los modelos de la serie: 
Electric characteristics of series models:  
Características elétricas dos modelos da série:

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

120 V 60 Hz 1050 W

127 V 60 Hz 1050 W

220 V 50/60 Hz 1000 W

220 V 50 Hz 1000 W

220 V 60 Hz 1000 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.

TSSTTV10LTR-XXX 
 & TSSTTV10LTB-XXX 


