
Leia antes de usar.

Visite o site www.hamiltonbeach.com.br  
para conhecer a nossa linha de 

produtos completa.

Dúvidas?  
Por favor, ligue - nossos associados 
estão prontos para ajudar.

SAC: 0800-2412411

Sanduicheira
Panini Gourmet

AVISOS IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, precauções 
básicas de segurança devem sempre 
ser seguidas para reduzir o risco de 
incêndio, choque elétrico e/ou lesões, 
incluindo o seguinte:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes.  

Utilize alças ou maçanetas.
3. Para proteger-se contra choque 

elétrico, não coloque o fio, o conector 
ou o aparelho em contato com a água 
ou qualquer outro líquido.

4. É necessária uma supervisão 
adequada quando qualquer aparelho 
for usado perto de crianças. 
Mantenha o aparelho e o cabo fora do 
alcance das crianças.

5. Este aparelho não deve ser utilizado 
por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidade mental, física ou sensorial 
reduzida, ou sem conhecimento e 
experiência, a não ser que tenham 
sido instruídas sobre seu uso pelo 
responsável pela sua segurança.

6. Crianças devem estar sob supervisão, 
para garantir que não brinquem com 
o aparelho.

7. Desconecte da tomada quando não 
estiver em uso e antes de limpar. 
Deixe esfriar antes de colocar ou 
retirar peças e antes de limpar o 
aparelho.
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8. Não use nenhum aparelho com cabo 
ou conector danificado, depois de 
mal funcionamento do aparelho, se 
o aparelho cair ou estiver danificado 
de alguma maneira. Se o cabo de 
alimentação estiver danificado deve 
ser substituído pelo fabricante, agente 
de assistência técnica ou profissional 
devidamente qualificado para evitar 
acidentes. Envie o aparelho para a 
assistência técnica mais próxima para 
análise, conserto ou ajuste.

9. Não use o aparelho em ambientes 
externos.

10.  O uso de acessórios não 
recomendados ou vendidos pelo 
fabricante do equipamento para 
uso com o produto pode causar 
incêndio, choque elétrico ou 
ferimentos.

11.  Não permita que o fio fique na 
borda da mesa, balcão ou toque 
superfícies quentes, incluindo o 
fogão.

12.   Não coloque o aparelho sobre um 
bocal elétrico ou a gás quente, ou 
sobre um fogão quente.

13.   Cuidado ao mover o aparelho se 
houver óleo, alimento, água ou 
qualquer outro líquido quente.

14.   Não utilize o aparelho para outros 
usos além dos descritos neste 
manual.

15.   Para desconectar, remova o plugue 
da tomada da parede.

16.  Não opere o aparelho por meio de 
temporizador externo ou sistema de 
controle remoto separado.

17.  
CUIDADO

SUPERFÍCIE 
QUENTE  

A temperatura das superfícies 
acessíveis pode ser alta quando o 
aparelho estiver em funcionamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Outras informações de segurança 
ao consumidor

Este aparelho destina-se apenas a uso 
doméstico.

Para reduzir o risco de choque elétrico, 
não mergulhe o aparelho na água.

Para evitar uma sobrecarga do circuito 
elétrico, não use outro eletrodoméstico 
de alta potência no mesmo circuito que 
este aparelho.

Sempre utilize uma luva de forno para 
proteger as mãos quando estiver usando 
a sanduicheira.

CUIDADO! Risco de queimadura:  
a saída do vapor quente pode causar 
queimaduras.

Peças e características 
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Antes da primeira utilização: consulte o 
passo 2 de “Cuidado e limpeza”.

1. Tampa.
2. Botão de travamento da tampa.
3. Base.
4. Superfícies de cozimento 

antiaderente.
5. Trava de armazenamento (opcional 

em modelos selecionados).
6. Luz verde indicando preaquecimento.
7. Luz vermelha indicando que o 

aparelho está ligado.

Fabricado na China 

Hamilton Beach® é uma marca registrada da 

Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença 

pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China 

Hamilton Beach® is a registered trademark of 

Hamilton Beach Brands, Inc. used under license 

by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.
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TERMO DE GARANTIA

PRAZO DE GARANTIA
O produto neste manual identificado, 
devidamente lacrado, é garantido pelo seu 
fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) 
anos, contando a partir da data de aquisição 
pelo primeiro consumidor, desde que 
obedecidas as condições e recomendações 
especiais aqui discriminadas.
Esta garantia contratual é dada ao produto 
identificado, exclusivamente contra eventuais 
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 
montagem ou quaisquer outros vícios 
de qualidade que o tornem impróprio ou 
inadequado ao uso regular.
Para a comprovação desse prazo, o 
consumidor deverá apresentar este Termo de 
Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de 
compra, ou outro documento fiscal equivalente, 
desde que identifique o produto e a data de 
compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por 
garantia, entende-se a substituição gratuita 
dos componentes que apresentem defeitos de 
produção ou de deformação material.
Em caso de defeito irreparável ou de repetidas 
avarias da mesma origem, o revendedor/
importador poderá optar pela substituição do 
aparelho. 
A garantia do novo aparelho valerá até o fim do 
contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA
A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do 
consumidor:
Danos sofridos pelo produto ou seus 
acessórios, em consequência de acidentes, 
maus tratos, manuseio/uso incorreto ou 
inadequado, imperícia e transporte não 
efetuado pelo revendedor/importador.
Danos sofridos pelo produto, em consequência 
de sua utilização para finalidades diversas das 
especificadas pelo fabricante e/ou importador, 
ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
São também excluídas da garantia intervenções 
inerentes à instalação e alimentação do 
aparelho, uso de voltagem indevida, assim como 
as operações de manutenção enunciadas no 
manual de instruções. A garantia não cobre o 
desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER 
EXERCITADA
Os consertos em garantia somente devem 
ser efetuados por uma Assistência Técnica 
Autorizada, devidamente nomeada pelo 
fabricante e/ou importador, que, para tanto, se 
utilizará de técnicos especializados e de peças 
originais.
Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, 
caso o aparelho seja reparado em um Centro 
de Assistência Técnica Autorizada indicado 
pelo revendedor/importador, o custo do 
transporte será coberto pelo cliente, caso o 
faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência 
Técnica, caso este efetue o transporte. Os 
técnicos autorizados, que operam na região, 
intervirão a pedido do cliente, nos limites de 
tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente -  
www.hamiltonbeach.com.br
SAC: 0800-2412411

Modo de uso

 PRECAUÇÃO  Perigo de queimadura:  
a parte externa esquenta e o vapor que 
vaza pode causar queimaduras. Use uma 
luva de forno quando cozinhar.
1. Conecte na tomada elétrica. A luz 

vermelha acenderá e permanecerá 
acesa enquanto a sanduicheira 
estiver conectada.

2. Preaqueça por 6 minutos com a 
tampa fechada. A luz verde acenderá 
quando a temperatura de cozimento 
for atingida.

3. Use luva de forno para levantar a 
tampa. Adicione comida e abaixe a 
tampa. A tampa pode ser travada na 
altura desejada girando o botão de 
travamento da tampa.

4. Desbloqueie a tampa para verificar a 
comida. Não corte os alimentos na 
superfície de cozinhar antiaderente.

5. Use uma espátula de plástico para 
remover os alimentos. Desligue. 
Deixe esfriar antes de limpar.

Cuidado e limpeza

 AVISO   Perigo de choque elétrico:  
desligue a energia antes de limpar. Não 
mergulhe o fio, o plugue ou a base em 
água ou outro líquido.
1. Desligue e deixe esfriar. Limpe as 

superfícies de cozimento com um 
papel toalha para remover a sujeira 
superficialmente. Uma espátula de 
plástico pode ser usada para remover 
alimentos cozidos.

2. Use uma esponja úmida com 
detergente para limpar as superfícies 
de cozimento. Lave a esponja e limpe 
as superfícies. Limpe as superfícies 
novamente com um pano limpo e 
úmido.

3. Não use lã de aço ou qualquer tipo 
de limpador abrasivo que danifique a 
superfície de cozinhar antiaderente.

4. Limpe a parte externa da 
sanduicheira com um pano limpo e 
úmido. 

Fabricado na China 
Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. 
usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China 
Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. 
used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.


