INSTRUÇÕES DE USO (CONT.)

GARANTIA

menos torrados, escolher os níveis menores, e para pães mais escuros e
torrados, escolher os níveis maiores.
O produto iniciará a tostagem, quando as torradas estiverem prontas, o produto
desliga automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição
inicial, ejetando assim as torradas.
Se preferir ejetar o pão durante o tempo de preparo, basta pressionar o Botão
Cancelar.

Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de
garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota
fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de
fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como
queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a
voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste
natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões,
alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, motores, etc.).
Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda
de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua
garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem
caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o
fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos
desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho
sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela
NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra
sem rasuras ou emendas.

Importante: A alavanca só trava se a torradeira estiver conectada a rede elétrica
(tomada) e com o controle de temperatura nos níveis de 1 a 6, não funciona no
nível 0. O botão de controle de temperatura não volta para a posição inicial após
o término do preparo.
Nota: Não deixe a torradeira ligada sozinha, somente use a torradeira com pão
ou torrada dentro.
A torradeira permite requentar torradas sem que seja necessário torrá-las
novamente. Para requentá-las, coloque as torradas nas aberturas da torradeira,
deslize a alavanca de acionamento até travar e coloque o controle de
temperatura no nível 1 ou no máximo 2.
Importante: É recomendável que após cada uso, se dê um intervalo de 1 minuto
para usar a torradeira novamente.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia,
somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se
encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas
despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

Sempre desligue a torradeira e espere que ela esfrie antes de limpá-la.
Não mergulhe a torradeira em água ou qualquer outro líquido.
Para limpar a torradeira use somente um pano umedecido com água. Não use
detergentes, álcool ou qualquer produto de limpeza abrasivo.
Para a limpeza interna, abra o compartimento para migalhas e remova os
resíduos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SAC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Voltagem
.............
Freqüência .............
Potência
.............

127V
60Hz
750W

Voltagem
.............
Freqüência .............
Potência
.............

220V
60Hz
700W
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Obrigado por ter lido este manual.
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PRECAUÇÕES IMPORTANTE (CONT.)

PRECAUÇÕES IMPORTANTE
Ao utilizar aparelhos elétricos, algumas medidas básicas de segurança devem
ser seguidas, a fim de reduzir riscos de incêndio, choque elétrico e/ou
ferimentos:
Leia todas as instruções cuidadosamente.

CONHECENDO O PRODUTO
A Torradeira ML-977 Milano é compacta, leve e muito prática. Ideal para um café
da manhã mais saudável.
Tosta ambos os lados por igual e ao mesmo tempo. Possui aberturas largas para
acomodar melhor os pães.
Permite regular o nível de tostagem através do controle de temperatura. A
Torradeira esquenta e tosta rapidamente, garantindo pães quentinhos e
saborosos em poucos segundos.

Pães podem inflamar. Por esta razão torradeiras não podem ser utilizadas
próximo ou debaixo de cortinas ou de outros materiais combustíveis
(inflamáveis). Eles precisam ser vigiados.
Durante a utilização. Caso algum alimento fique preso no interior da torradeira,
primeiro desligue o aparelho para depois remover. Tenha cuidado para não
danificar o mecanismo interno ao remover o alimento.
Para impedir que os alimentos fiquem presos no interior do produto, evite usar
fatias de pães muito grossas ou muito pequenas.
O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao
usuário.
CUIDADO: Quando utilizar esta torradeira, deixe folga em todas as suas
laterais e acima da mesma para que haja circulação de ar.
Não utilize a torradeira com quaisquer produtos alimentícios que contenham
açúcar ou produtos com geléia ou conservantes.
Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não abra o aparelho. Não
há peças dentro dele a serem usadas. Qualquer reparo deve ser feito apenas
por técnicos autorizados ou pela Assistência Técnica NKS.
Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta
de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa
responsável pela sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo
ou sistema de controle remoto separado.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada
corresponde as especificações técnicas do produto.
Certifique-se que o aparelho está em boas condições ao abrir a embalagem.
Em caso de dúvida, não use o aparelho, entre em contato com a Rede de
Serviço Autorizado NKS para qualquer esclarecimento.
Teste a qualidade do aparelho regularmente. Se houver algum tipo de
problema, não utilize o aparelho.
Por motivos de segurança, peças danificadas devem ser trocadas somente por
outras iguais as originais e por uma pessoa qualificada.
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso,
quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no
uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.
Não use o aparelho com as mãos molhadas.
Proteja as crianças do perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao
escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças
não possam alcançá-los. Preste atenção se o fio não ficou pendurado.
Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.
Nunca deixe o aparelho funcionando sozinho. Depois do uso, por questões de
segurança, desligue o aparelho da tomada.
Se apresentar defeito, leve-o a uma Rede de Serviço Autorizado NKS.
Mantenha o aparelho e o fio longe do calor, da luz do sol, da umidade e de
superfícies cortantes ou similares.
Use somente acessórios originais.
Para se proteger contra choques elétricos, não coloque fio, tomada ou o
próprio aparelho na água ou em outro líquido.
Não encoste nas superfícies quentes do produto. Não guarde ou cubra a
torradeira até que a mesma tenha esfriado por completo.
Sempre utilize a torradeira sobre uma superfície seca e nivelada.
Deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
O uso do aparelho deve ser apenas doméstico.
Recomendamos a não utilização de cabos de extensão ou adaptadores, bem
como múltiplas tomadas.
Não limpe a torradeira com esponjas de aço ou produtos de limpeza abrasivos.

1. Aberturas para pães
2. Alavanca de acionamento
3. Controle de temperatura (6 níveis de tostagem)
4. Botão Cancelar
5. Bandeja de migalhas (parte inferior do produto)
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Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar.
Desempacote a torradeira e remova toda a embalagem, guardando esta para
uso futuro.
Limpe o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de
fabricação e de embalagem.
Antes de usar o produto, é recomendado ligar a torradeira sem pão por duas
vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do
cheiro inicial que é comum em aparelhos novos.
Estenda o fio de força no comprimento desejado e conecte-o na tomada.
Antes de ligar na tomada, verifique se a voltagem da rede elétrica local confere
com a mencionada na etiqueta do aparelho.
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INSTRUÇÕES DE USO
Insira uma fatia de pão em cada abertura. A fatia de pão deverá ter um tamanho
mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias
pequenas para não dificultar a retirada.
Deslize a alavanca de acionamento até travar.
Coloque o controle de temperatura no nível desejado. Para pães mais claros e
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