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© 2013. Todos os direitos reservados.  
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

NOTA: O Suporte para Sanduíches aquece 
bastante durante o ciclo de tostagem. Após a sua 
utilização, utilize sempre a pega para o manipular.
1. Barre um pouco de manteiga no exterior do 

pão - não aplique manteiga no lado que irá ficar 
em contacto com o recheio. Aplicar manteiga 
no exterior do pão irá auxiliar o processo de 
tostagem e contribuir para aquecer o recheio. 

2. Recheie a sanduíche, tomando cuidado para 
não a encher demasiado. Ingredientes como 
fiambre, peru e queijo, finamente fatiados, 
funcionarão melhor.

3. Para abrir o Suporte para Sanduíches, separe 
as pegas. De seguida, coloque a sanduíche na 
grelha, certificando-se de que fica encostada 
ao separador central, conforme ilustrado 
na imagem.

4. Volte a juntar as pegas do Suporte para 
Sanduíches e pressione-as, de forma 
a segurar a sanduíche. Feche o grampo 
para manter as grelhas unidas.

NOTA: NÃO toste sanduíches sem 
o Suporte para Sanduíches, sob o risco 
de alguns ingredientes poderem derreter 
e aderir ao interior da torradeira.
NÃO armazene o Suporte para Sanduíches na 
torradeira nem volte a colocá-lo no aparelho 
após tostar e remover a sua sanduíche. 
Tal irá desencadear um novo ciclo de 
tostagem e impedir a torradeira de funcionar 
correctamente.

Para utilização com Torradeiras Artisan (5KMT2204 e 5KMT4205)  
Toste sanduíches feitas com fatias finas de carnes curadas e queijo. Utilize sempre o Suporte para 
Sanduíches em combinação com o botão de Sanduíche localizado no painel de controlo da sua torradeira.

•  O Suporte para Sanduíches pode ser lavado 
na máquina de lavar loiça.

•  Se lavar manualmente o Suporte para 
Sanduíches, evite o uso de produtos de limpeza 
abrasivos ou qualquer tipo de esfregões.

• Depois de lavado, seque-o cuidadosamente.

2 anos de garantia total a partir da data 
de aquisição. 
 
 

Para quaisquer dúvidas relacionadas com 
o produto e questões relativas ao pós-venda, 
consulte o Guia de Utilização e Manutenção 
fornecido com a sua torradeira. 

INsTruções dO suPOrTe PArA sANduíches

Preparar a sua sanduíche

Manutenção e limpeza

Garantia

Tostar a sua sanduíche
1. Selecione o Controlo de 

Tom para o nível desejado 
de tostagem e, em seguida, 
pressione o botão de 
Sanduíche.

2. Insira o Suporte para 
Sanduíches com a sua sanduíche na abertura 
da torradeira, como indicado na imagem. 
A torradeira irá descer automaticamente o 
Suporte para Sanduíches e iniciar a tostagem.

3. Quando a sua sanduíche ficar pronta irá soar 
um sinal sonoro 3 vezes e a luz do botão de 
Sanduíche irá piscar. 

4. Remova o Suporte para Sanduíches e pressione 
o botão de Sanduíche ou o botão de Torrar/
Cancelar de forma a devolver o mecanismo de 
elevação à posição inicial. Se o Suporte para 
Sanduíches não for removido, irá soar um sinal 
audível a cada 30 segundos durante 2 minutos 
e a luz do botão de Sanduíche irá piscar. Se 
o Suporte para Sanduíches não for removido 
dentro de 2 minutos, a torradeira ir-se-á 
desligar automaticamente. Não obstante, 
o Suporte para Sanduíches deve ser removido 
para voltar a utilizar a torradeira.


