I-13G
GRILL & SANDUICHEIRA

PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções.
Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.
Este aparelho é apenas para uso domiciliar.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que
sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja
responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as
especificações técnicas do produto.
Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, antes do aparelho
ser limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.
Nunca deixe o grill desacompanhado durante o uso.
Coloque o aparelho em uma superfície firme, seca e longe do calor.
Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um
local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-Io.
Preste atenção se o cabo não ficou pendurado.
Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não
utilize o aparelho.
Se apresentar defeito, leve-o a um técnico especializado.
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies
cortantes ou similares.
Desligue o aparelho sempre que não estiver em uso.
Utilize somente acessórios originais.
Não utilize o aparelho ao ar livre.
Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou
qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.
Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
Use o aparelho apenas para sua utilidade original.
Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de
controle remoto separado.
A chapa esquenta muito. Pegue o aparelho somente pela alça. Coloque o aparelho numa
superfície resistente ao calor.
Para prevenir a dissipação do calor, não coloque o aparelho sobre superfícies de vidro.
Cuidado com o vapor ao abrir a chapa. Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros
materiais inflamáveis.
Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada. Esta é a única forma de desligá-Io.
Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.
Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de
controle remoto separado.

CONHECENDO O PRODUTO
O Grill & Sanduicheira 2 em 1 foi projetado para preparar sanduíches e alimentos grelhados.
Prepara até dois sanduíches por vez. Você pode fazer sanduíches no pão de forma, francês,
croissant, e outros.
Seu Design único, projetado sem fendas ou locais que a comida acumule. Possui chapa com
superfície antiaderente, que facilita na retirada dos alimentos e na limpeza do produto.
Possui alças anatômicas e frias ao toque, com trava convenientemente localizada.
O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de
controle remoto separado.
1

Lâmpada indicadora de funcionamento
A Lâmpada indicadora orienta o usuário no preparo do alimento.

2

Chapas antiaderentes
As chapas antiaderentes facilitam na retirada dos alimentos e na
limpeza do produto.

3

Alças
As alças não esquentam durante o uso.
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Pés antiderrapantes

5

Fecho com trava
1
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ANTES DE USAR O PRODUTO
Retire o aparelho da embalagem.
Coloque-o em uma superfície firme e plana.
Desenrole o cabo de força.
Limpe todo o aparelho com um pano úmido e então seque.

COMO USAR O PRODUTO
Unte a chapa com óleo de cozinhar antes de usar o aparelho pela primeira vez. Deixe por pelo
menos 10 minutos com a chapa fechada.
IMPORTANTE: Faça esta operação somente antes do primeiro uso.
Este aparelho é fornecido em duas voltagens, 127V ou 220V, antes de usar verifique se a
voltagem do aparelho é compatível com a utilizada na sua região.
Ao ligar o aparelho na tomada a luz vermelha acende. Quando o grill atingir a temperatura ideal,
a luz verde acenderá.
Abra o grill, coloque o alimento e feche o aparelho com a alça.
Mantenha a chapa fechada durante o tempo de preparo do alimento.
O tempo de preparo dependerá do tipo, espessura e volume dos alimentos. Como as duas
chapas são aquecidas ao mesmo tempo, de forma uniforme, o seu grill garante o preparo em
um tempo bem reduzido.
IMPORTANTE: Para remover os alimentos, use uma espátula de madeira ou de plástico. Não
use objetos pontiagudos ou cortantes no aparelho, evitando danos à superfície antiaderente
das chapas.

DICAS PARA MELHORES RESULTADOS
Sempre pré-aqueça o aparelho colocando o plugue na tomada antes de usá-Io.
PÃO - Podem ser utilizado todos os tipos de pães: branco, integral, de trigo triturado, de
grãos, entre outros. Quando utilizar pães de passas, brioches ou outros pães doces que
contenham alto teor de açúcar, lembre-se de que eles tendem a ficar tostados rapidamente.

DICAS PARA MELHORES RESULTADOS
RECHEIO - Procurar utilizar frutas enlatadas ou pré-cozidas, pois frutas frescas podem liberar
líquidos em excesso, quando aquecidas.
Tome cuidado ao morder alimentos que contenham recheios tais como queijo, tomate, geléia e
etc., pois eles retêm o calor e podem queimar os lábios e boca se forem ingeridos rapidamente.
Não coloque muito recheio nos alimentos, eles podem derramar.
MANTEIGA OU MARGARINA - Para melhores resultados, recomendamos untar o lado de fora
do pão, isso fará com que ele fique mais crocante.
Lanches doces ficarão deliciosos se um pouco de açúcar de confeiteiro for polvilhado sobre os
lados externos e untados do pão.
CARNES - Carnes congeladas, ao serem utilizadas, liberam uma quantidade de água
considerável. Para evitar o acúmulo de água no produto dê preferência para carnes
descongeladas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Após o uso, remova o plugue da tomada.
Aguarde até que o aparelho esfrie.
Retire os restos de alimentos da chapa.
Seque o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo ou levemente umedecido com
água. Tenha cuidado para a umidade não penetrar na resistência.
Se for difícil remover qualquer sujeira, coloque um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa,
espere esfriar e então remova a sujeira.
Não remova qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem
danificar o material antiaderente das chapas.
Não use solventes ou qualquer outra substância química.
Para limpar a parte externa do aparelho utilize apenas pano seco e levemente umedecido com
água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazene em local seco.
NÃO MERGULHE O GRILL EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão .................... 127V
Frequência ................ 60Hz
Potência
................ 750W

Tensão .................... 220V
Frequência ................ 60Hz
Potência
................ 750W

GARANTIA
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, gabinetes, alças, travas de tampas, filtros, cabo de força, etc), metálicas (motores,
fios, circuitos, etc) e de emborrachados. 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.
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.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SAC
0800 0951328

www.nksonline.com.br

Obrigado por ter lido este manual.

