
 

 

Dúvidas Frequentes 
 

Sanduicheiras 

 

Minha sanduicheira não liga. Como resolver? 

• Ligue em outra tomada elétrica. 

• Verifique se a luz piloto acendeu na parte frontal do produto. 

• Se não resolver encaminhe o produto para uma assistência técnica. 

 

Como limpar as placas da sanduicheira? 

• Recomendamos limpar com papel toalha para não arranhar as placas antiaderentes. 

• Parte externa com um pano úmido e depois seque bem o produto. 

 

Para que serve a trava de segurança? 

• Para manter o produto fechado e facilitar para guardar ou transportar o mesmo. 

 

Meu produto fica ligando e desligando a luz piloto após algum tempo 

• Os produtos com aquecimento por meio de termostatos apresentam esta característica pelo 

fato de o termostato ser um regulador de temperatura que não deixa o produto aquecer a uma 

temperatura acima do permitido. O termostato desliga a temperatura para que baixe e depois de 

alguns segundos voltar a iniciar o aquecimento. 

 

Meu produto está com cheiro de queimado ou estalos durante o primeiro uso 

• Características dos produtos com aquecimento que tem seus componentes internos que se 

dilatam durante o primeiro uso. 

 

 

Torradeiras 

 

Minha torradeira não liga. Como resolver? 

• Ligue em outra tomada elétrica. 

• Insira um pão de forma na abertura da sua torradeira, selecione a função desejada (aquecer, 

descongelar), selecione o nível de tostagem, baixe a alavanca de acionamento e verifique se o 

produto está funcionando. 

• Verifique se a luz piloto acendeu na parte frontal do produto. (apenas no modelo Tostimax) 

• Se não resolver encaminhe para uma assistência técnica. 

 

Como utilizar a função descongelar? 

• Se você tiver o costume de armazenar pão na geladeira você poderá utilizar esta função 

colocando a fatia de pão na abertura da sua torradeira, ajustando o nível de tostagem na posição 

4 pressionando o botão descongelar e baixar a alavanca de acionamento. 

 

As migalhas estão caindo por baixo da torradeira 

• A bandeja coletora de migalhas deve estar mal encaixada ou cheia. Remover a bandeja conforme 

instruções do manual de instruções. 



 

 

 

Como utilizar a função suporte de aquecimento da torradeira Tostimax 

• Na parte traseira do produto existe uma alavanca menor que ao ser pressionada para baixo 

arma o suporte de aquecimento que ficará na posição adequada para aquecimento. 

• Pressione o botão reaquecer e gire o seletor de nível de tostagem para o nível 4. 

 

Meu pão está queimando 

• A composição dos pães no Brasil contém uma quantidade grande de açúcar e no ato da 

tostagem pode queimar. Para evitar isto, posicione sempre no nível 3. Após o primeiro e segundo 

uso continuo a torradeira estará aquecida e o tempo de tostagem dimimui. Você poderá cancelar 

a qualquer hora, basta somente pressionar o botão cancelar. 


