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Torradeira Novis / Instruções para utilização

Torradeira Novis

6115 - T2 (2 ranhuras curtas)
6116 - T4 (2 ranhuras longas)

Instruções de segurança
A sua segurança e a segurança dos outros são da maior importância.
Neste manual de instruções são listadas várias recomendações de segurança. Deve ler e ter sempre em
consideração estas recomendações de segurança.
Sob este símbolo, avisamo-lo sobre qualquer possível perigo que possa causar morte ou
lesões. Todas as recomendações de segurança explicam-lhe o tipo de perigo e fornecem
conselhos sobre como pode evitar o risco de lesões, mantendo-o informado sobre as
consequências se não seguir as recomendações.
Este símbolo indica um conselho útil de funcionamento.
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Svenska

Este manual é válido para os seguintes aparelhos Novis:
Dispositivo
Modelo

Norsk

Aplicável à torradeira

1. Ler estas instruções cuidadosamente.
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, nunca colocar a
torradeira Novis dentro de água ou outros líquidos.
3. Este equipamento pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e
mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver
sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do equipamento de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.
4. As crianças não devem brincar com a torradeira Novis.
5. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por
crianças sem supervisão.
6. Retirar a ficha da tomada quando não estiver a usar ou quando for
limpar a torradeira Novis.
7. Se deixar cair o aparelho ou estiver danificado de alguma forma,
contactar o ponto de serviço ao cliente Novis mais próximo e ter o
aparelho verificado.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído
pelo fabricante ou uma pessoa qualificada de modo a evitar perigos
/ danos.
9. Não deixar o cabo de alimentação pendurado sobre o rebordo de
uma mesa ou superfície de trabalho e protegê-lo do calor e do óleo.
10. Se a ficha não encaixar na tomada, o dispositivo não deve ser

Suomi

1
1
2
3
3
3
4
4

Dansk

Aplicável à torradeira
Instruções de segurança
Utilizar a unidade
Limpar e manter
Especificações
Garantia
Eliminação
Serviço ao Cliente

Quando trabalhar com equipamento elétrico, devem ser sempre observadas as
seguintes precauções básicas de segurança:
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usado.
11. A Novis não assume responsabilidade se o dispositivo for usado
com um adaptador de corrente.
12. Não retirar a ficha da tomada puxando o cabo de alimentação; não
retirar a ficha da tomada elétrica com as mãos molhadas.
13. Nunca usar peças com defeito.
14. Não utilizar este aparelho no exterior.
15. Não colocar a torradeira Novis sobre superfícies quentes ou
molhadas e não utilizar o aparelho junto a chamas vivas.
16. Não colocar as mãos na torradeira durante o processamento de
alimentos, pois isto pode causar lesões ou danos no equipamento.
17. Não usar indevidamente o dispositivo para qualquer outra finalidade
que não torrar pão, caso contrário, poderá causar lesões ou danos
no dispositivo.
18. Manter o aparelho e o respetivo cabo de alimentação longe do
alcance das crianças.
19. Desligar sempre o aparelho da alimentação se for deixado sem
vigilância.
20. O pão pode queimar, portanto, não usar a torradeira perto ou por
baixo de material combustível, como cortinas.
Manter estas instruções para referência futura.
ATENÇÃO:
• Não tocar nos elementos de aquecimento da torradeira durante o funcionamento - é perigoso.
• Nunca tentar extrair torradas encravadas da torradeira em funcionamento usando uma faca ou
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qualquer outro objeto, pois o contacto com elementos ativos pode resultar em choque elétrico.
Desligar a unidade da tomada; deixar a unidade arrefecer e retirar cuidadosamente o pão, usando
uma espátula de madeira.

Utilizar a unidade
Pela primeira vez.
• Antes de usar a unidade pela primeira vez, retirar todos os materiais de embalagem.
• Antes de colocar o pão, inserir a ficha na tomada, definir o controlo de escurecimento (3) no tempo
máximo e ligar a unidade, premindo a alavanca (2).
• Quando da primeira utilização, os elementos de aquecimento da torradeira queimam e pode levar ao
aparecimento de algum fumo - é normal.
Dicas importantes
• O grau de escurecimento depende da espessura de uma torrada, tipo e qualidade do pão.
• Nunca dourar fatias muito finas ou grossas, a espessura das torradas deve ser não mais do que 20
mm.
• Se as torradas ficarem presas, desligar a unidade para as retirar, premindo o botão Cancelar (6),
desligar a unidade e deixar que arrefeça. Para retirar as torradas usar uma espátula de madeira. Não
tocar nos elementos de aquecimento da torradeira - é perigoso.
Fazer torradas
• Inserir as fatias de pão nas ranhuras (1).
• Inserir a ficha na tomada.
• Usar o controlo de escurecimento (3) para definir o tempo de funcionamento necessário.
• 1 - grau de escurecimento mínimo; 7 - grau de escurecimento máximo.
• Premir a alavanca (2) até prender, o botão (6) acender-se-á.
• Quando as torradas estiverem prontas, a unidade desligar-se-á automaticamente, a alavanca (2)
voltará à posição inicial e o botão (6) apagar-se-á.
Bagel
• Inserir as fatias de bagel nas ranhuras (1). (Apenas os dois elementos de aquecimento interiores
serão usados).
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T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Comprimento do cabo
Material da estrutura

~0,85m
Metal
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)

Limpar e manter
•
•
•
•
•
•

Assegurar que a unidade está desligada da tomada antes de limpar.
Esperar até que a torradeira arrefeça totalmente.
Nunca imergir a unidade em água ou outros líquidos.
Limpar a superfície exterior da torradeira com um pano húmido e, em seguida, secá-la.
Retirar o tabuleiro de migalhas, remover as migalhas e voltar a instalar o tabuleiro no local.
Para evitar danos na unidade, não inserir objetos estranhos nas ranhuras do pão.

Svenska

A Novis cobre o custo para:

A Novis não cobre o custo para:

2 (dois) anos
garantia total

Custos de peças e
mão-de-obra para reparar os
danos materiais e defeitos de
fabrico. As reparações devem
ser realizadas por um centro
de atendimento ao cliente
autorizado Novis.

Reparações de uma torradeira Novis que
foi usada na casa para outros fins que
não torrar. Reparações de danos
causados por acidentes, alterações, uso
indevido, abuso, instalação e
funcionamento que não estejam de
acordo com os regulamentos elétricos
locais.
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Período de
garantia:

Norsk

Garantia

Dansk

Função elevação extra
• A unidade está equipada com uma função elevação extra (2), que permite elevar adicional de 20
mm aproximados.
• Para torradas e pães de tamanho pequeno, levantar a alavanca para retirar pedaços menores de pão.
Tabuleiro de migalhas
• A unidade está equipada com um tabuleiro de migalhas (8).
• Para abrir o tabuleiro de migalhas premir o botão do tabuleiro (8), retirá-lo e remover as migalhas.

Método de teste:

Nederlands

Dimensões máximas
(largura x profundidade x altura)

Español

Descongelar
• Pode dourar torradas congeladas neste modo.
• Inserir as torradas; premir a alavanca (2), o botão (6) acender-se-á.
• Premir o botão “Descongelar” (4), o botão acender-se-á.
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220-240 Volts
T2 - 900 Watts; T4 - 1600 Watts
50-60 Hertz

Ελληνικά

Tensão nominal
Potência nominal
Frequência

Italiano

Especificações

Reaquecer
• Pode aquecer torradas congeladas neste modo sem escurecimento adicional.
• Inserir as torradas; premir a alavanca (2), o botão (6) acender-se-á.
• Premir o botão “Reaquecer” (5), o botão acender-se-á.

Botão “Cancelar”
• Premir o botão “Cancelar” (6) se quiser interromper o processo de torrar.

Deutsch
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• Manter a unidade num local seco e fresco, longe do alcance das crianças.

 عربيČesky Polski

Usar o controlo de escurecimento (3) para definir o tempo de funcionamento necessário.
1 - grau de escurecimento mínimo; 7 - grau de escurecimento máximo.
Premir a alavanca (2), o botão (6) acender-se-á.
Premir o botão “Bagel” (7), o botão acender-se-á.

A Novis não fornece nenhuma garantia para cobrir custos acessórios ou consequentes.
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•
•
•
•

Eliminação
Em conformidade com os requisitos da Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos - REEE), este aparelho fornece a marca. Deve proteger
o ambiente e a saúde dos outros ao eliminar adequadamente os aparelhos Novis. Eliminar
aparelhos não utilizáveis cortando a ficha e o cabo de alimentação.

Serviço ao Cliente
Todas as reparações e serviços devem ser tratados localmente por um centro de atendimento ao cliente
autorizado Novis.
Deve contactar o seu ponto de venda ou ler mais na Internet: novissa.com
O manual também pode ser descarregado em novissa.com/manual
Fabricante e importador
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Suíça
T: +41 32 475 1015 Email: info@novissa.com
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