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Português
a Cestas para pães com cabo de apertar (somente RI2597)

f Botão de parada

b Grelha de aquecimento (somente RI2596)

g Função de reaquecimento

c Bandeja de resíduos

h Controle de tostagem

d Alavanca de tostagem

i Função de descongelamento

e Função de aquecimento (som-ente RI2596)
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Português
Antes da primeira utilização
Coloque a torradeira em um ambiente bem arejado e selecione o
ajuste de tostagem mais alto. Deixe a torradeira concluir alguns ciclos
de tostagem sem colocar o pão dentro. Isso fará com que ela queime
os resíduos para evitar odores desagradáveis.
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RI2597

Português
Tostar, reaquecer ou descongelar pães (fig. 3) e sanduíches (fig. 4):
Siga as etapas a, b, c e d.
Na etapa b (fig. 3) ou c (fig. 4), selecione a opção de reaquecimento ( ),
descongelamento (
) ou o ajuste de tostagem desejado.
• Selecione um baixo ajuste (1 - 2) para que o pão ou sanduíche fique levemente
tostado.
• Selecione um alto ajuste (5 - 7) para que o pão ou sanduíche fique mais dourado.
Nota:
• Você pode interromper o processo de tostagem e retirar o pão a qualquer
momento pressionando o botão (
) na torradeira.
• Somente para o modelo RI2597: durante a tostagem de sanduíches, caso as cestas
cheias fiquem presas no aparelho, remova o plugue da tomada, deixe o aparelho
esfriar por completo e remova cuidadosamente as cestas do aparelho.
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RI2596

RI2596

Português
Aquecer pães (somente RI2596)
Na etapa 3, gire o controle de tostagem até a função de aquecimento (
Nota: Nunca coloque pães diretamente na parte superior das aberturas de
tostagem para aquecê-los. Sempre use a grelha de aquecimento para evitar
danos à torradeira.
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Português
Limpeza
Aviso: Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos para limpar o esterilizador.
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