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Instruction Manual
SANDWICH MAKER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Manuel d’Instructions
APPAREIL A SANDWICH

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILIZER CET APPAREIL

Manual de Instrucciones
SANDWICHERA 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

M a n u a l  d e  I n s t r u ç õ e s
SANDUICHEIRA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

MODEL/MODÈLE
MODELO
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PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando se utilizam aparelhos elétricos, devem ser tomadas algumas medidas básicas de 
segurança, incluindo as seguintes, a fim de reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos e/
ou ferimentos às pessoas:

•  LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR A SANDUICHEIRA.

•  Antes de plugar o aparelho assegure-se de que a voltagem da tomada seja a mesma   
 que a voltagem indicada na placa do aparelho.

• A temperatura das superfícies acessíveis pode estar quente enquanto o aparelho estiver   
 funcionando.

•  NÃO toque nas superfícies quentes . Use as abas.

•  Para evitar risco de choque elétrico, NÃO introduza a Sanduicheira, o cabo de força ou  
 o plugue em água ou outros líquidos.

•  Tenha muito cuidado quando utilizar este aparelho elétrico na presença de crianças.

•  Desconecte a Sanduicheira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. 
 Deixe a Sanduicheira esfriar antes de limpá-la e antes de guardá-la.

•  NÃO opere o aparelho com o cabo de força ou plugue danificado, se a unidade não   
 funcionar bem ou se apresentar falhas. Para evitar o risco de um choque elétrico, NÃO  
 desmonte o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada para inspeção   
 e/ ou reparação. Se o aparelho foi reparado incorretamente, pode existir o risco de   
 choques elétricos quando for utilizado.

•  O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio,
 choque elétrico ou lesões pessoais.

•  NÃO utilize este aparelho ao ar livre.

•  NÃO permita que o cabo de força fique pendurado sobre a borda da mesa ou balcão,   
 nem que ele entre em contato com superfícies quentes.

•  NÃO coloque o aparelho em cima ou próximo de queimadores a gás ou elétricos, ou   
 dentro de um forno quente.

•  Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada de corrente. Segure o plugue e   
 retire-o de maneira reta para fora. NUNCA puxe o cabo.

•  Utilize a Sanduicheira somente para o uso indicado.

•  Utilize a Sanduicheira somente sobre uma superfície nivelada e que seja resistente ao  
 calor para permitir uma circulação do ar por debaixo da unidade.

•  Esta Sanduicheira destina-se apenas ao uso doméstico.

•  NÃO opere na posição de aberto.

•  Quando estiver usando este aparelho, deixe suficiente espaço livre na parte superior e  
 pelos lados, a fim de permitir a livre circulação de ar.
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•  NÃO deixe nunca o aparelho sem supervisão enquanto ele estiver funcionando.

•  Assegure-se de que não haja nenhum material inflamável tais como cortinas, papel,   
 plásticos ou outros enquanto o aparelho estiver funcionando.

• Este aparelho não é para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências   
 físicas, sensorias ou mentais, ou que não tenham experiência ou conhecimiento, a menos 
 que a estas sejam dadas instruçoes ou estejam sendo supervisionados com respeito ao   
 uso do aparelho por uma pessoa responsável pela segurança destas.

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

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

ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO

As seguintes instruções devem ser tomadas para garantir o uso correto do fio elétrico.

• Não use um fio elétrico de extensão.

• Não puxe, torça nem force o fio elétrico.

Caso o fio seja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, pela  
Assistência Técnica Credenciada ou por pessoas igualmente habilitadas.

Seu aparelho possue plugue original de fábrica que atende ao novo padrão brasileiro e 
deve ser conectado a uma tomada equivalente.

NÃO TENTE MODIFICAR A TOMADA DE NENHUMA FORMA.
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BEM-VINDO

Parabéns pela compra da sua Sanduicheira Oster®. Os produtos Oster® estão projetados 
para oferecer a você a mais alta qualidade, facilidade de uso e são práticos. O uso, cuidado 
e manutenção adequados garantirão o uso sem problemas e uma longa duração do aparelho.

CARACTERÍSTICAS DA SUA SANDUICHEIRA ELÉTRICA OSTER®

SAvE THESE INSTRUCT IONS

1. Luz indicadora de pronto (Verde)
2. Luz indicadora de ligado (Vermelha)
3. Espaço para enrolar o fio
4. Chapas removíveis e antiaderentes para sanduíches
5. Chapas removíveis e antiaderentes para waffles  
 (somente no modelo CKSTSM3892)
6. Trava de segurança para armazenamento vertical e compacto
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ANTES DE USAR A SUA SANDUICHEIRA OSTER®

Antes de usar a sua Sanduicheira Oster® pela primeira vez, recomendamos lavar e 
preparar as chapas:
•  Desligue o aparelho da tomada e lave as chapas com uma esponja ou um pano úmido  
 aquecido com uma solução de detergente ou sabão neutro. NÃO INTRODUZA O   
 APARELHO NA ÁGUA. Enxágue com uma esponja ou um pano úmido e seque.
•  Para preparar as chapas, ligue o plugue na tomada. A luz indicadora de ligado  
 (vermelha) se iluminará. Aguarde até que a luz indicadora de pronto (verde) acenda.   
 Passe, ligeiramente nas chapas, uma pequena quantidade de manteiga ou margarina   
 e limpe qualquer excesso.
Nota: É possível que ao utilizar a sua sanduicheira pela primeira vez haja uma pequena 
quantidade de fumaça. Isto é normal e deve-se ao aquecimento inicial dos componentes 
internos.

UTILIZANDO A SUA SANDUICHEIR A OSTER®

•  Ligue o aparelho na tomada. A luz indicadora de ligado (vermelha) se iluminará e   
 permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver ligado.
•  Aguarde até que o aparelho pré-aqueça, ou seja, até que a luz indicadora de pronto   
 (verde) acenda.
•  Uma vez preparado o seu sanduíche, abra a Sanduicheira e coloque-o nas chapas.  
 TENHA CUIDADO DE NÃO SOBRECARREGAR O SEU SANDUÍCHE.
•  Baixe a tampa até fechar a unidade e coloque a trava de segurança. NÃO FORCE O   
 FECHAMENTO DA TAMPA.
Nota:
  •  Verifique que o cabo de força se mantenha afastado das chapas quando o   
   aparelho estiver funcionando.
  •  É possível que a luz indicadora de pronto (verde) acenda e desligue enquanto   
   estiver preparando. Isto indica que o termostato está mantendo a temperatura   
   correta para garantir o perfeito preparo dos seus sanduíches.
•  Quando os sanduíches estiverem prontos, retire-os com uma espátula plástica.
•  As chapas tem um revestimento antiaderente de longa durabilidade. Mesmo assim,   
 alguns ingredientes, como o queijo, podem derreter e grudar. Para retirar os    
 resíduos de alimentos, utilize uma espátula de plástico ou uma colher de madeira.  
 Nunca use objetos metálicos afiados, como facas, porque poderiam danificar a  
 cobertura antiaderente.
DEPOIS DE COMPLETAR O USO DA SANDUICHEIRA, DESLIGUE O CABO DE   
FORÇA DA TOMADA DE CORRENTE.
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RECOMENDAÇÕES PARA MELHORES RESULTADOS
•  Sempre deixe pré-aquecer o aparelho antes de usá-lo.
•  Tenha muito cuidado quando preparar sanduíches que contenham recheio como 
 queijo, tomate ou geléia, porque estes guardam o calor e podem ocasionar    
 queimaduras se consumidos muito rapidamente.
•  Não é necessário colocar margarina ou manteiga nas superfícies exteriores do pão, 
 pois a Sanduicheira tem revestimento antiaderente. No entanto, para obter um   
 dourado, recomenda-se passar ligeiramente manteiga ou margarina no pão.

CUIDADO E LIMPEZA

•  Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente, antes de limpá-lo.
•  Remova as chapas e lave-as com detergente e sabão neutro. 

NUNCA INTRODUZA O APARELHO NA ÁGUA E NÃO PONHA A SANDUICHEIRA NO 
LAVA-LOUÇA  AUTOMÁTICO.
•  Para eliminar restos de comida, utilize uma escova ou um limpador não abrasivo. Não 
 utilize nenhum tipo de químico, fibras de lã ou limpadores abrasivos que podem  
 danificar as chapas antiaderentes.
•  Para limpar a superfície exterior, passe um pano úmido e seque com um pano suave e  
 seco.
•  Guarde a Sanduicheira na posição fechada. Feche-a unindo as chapas e coloque a   
 trava de segurança.
•  NUNCA use utensílios de metal ou objetos afiados, como facas, que podem danificar   
 as chapas antiaderentes.
Nunca corte alimentos diretamente sobre as chapas.
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The following information is intended for Mexico only. 
La siguiente información es para México solamente.

A informação a seguir é somente para o México.

SANDWICHERA OSTER® 

MODELOS: CKSTSM3891, CKSTSM3891-013,  
 CKSTSM3892, CKSTSM3892-013 
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
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
PAIS DE ORIGEN: CHINA
PAIS DE PROCEDENCIA: E.U.A., CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

60 Hz        127 V         700 W

Electric characteristics of series models:  
Características eléctricas de los modelos de la serie: 
Características elétricas dos modelos da série:

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

120 V 60 Hz 700 W

127 V 60 Hz 700 W

220 V 50/60 Hz 700 W

220 V 50 Hz 700 W

220 V 60 Hz 700 W

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

CKSTSM3891-XXX, 

CKSTSM3892-XXX


