
  QUEIMADOR DE LEITE CREME REFª 1030M/1030GM/1100 GM  
 

IMPORTANTE 
➢ Leia atentamente as instruções antes de usar o seu 
aparelho de modo a evitar más utilizações. Estas 
devem ser cuidadosamente guardadas. Se ceder o 
aparelho, seja a que titulo for, não se esqueça de as 
juntar; 
➢ Se detectar alguma anomalia que impeça o seu 
funcionamento normal, dirija-se ao local de venda 
onde adquiriu o aparelho para que seja reparado; 

➢ A garantia deste produto tem a validade de dois 
anos desde a data da sua aquisição. Só abrange 
anomalias de fabrico dos vários componentes que o 
compõem, e não cobre danos resultantes de utilização 
anormal ou imprópria, ou por tentativa de reparação 
por pessoas não autorizadas; 
➢ Verifique se a tensão da rede de alimentação 
corresponde à indicada na placa de características do 

aparelho (230V ~50Hz); 
➢ O aparelho deve ser ligado a uma tomada 
monofásica com terra de protecção; 
➢ O aparelho não deve ser ligado a adaptadores ou 
fichas triplas; 
➢ Este aparelho não deverá funcionar por meio de 
temporizador externo ou por um sistema de controlo 
remoto; 

➢ NÃO COBRIR. Assegure-se que não existem  
objectos inflamáveis por cima ou junto do aparelho, 
já que existe risco de incendio; 
➢ O aparelho deve ser mantido sob observação 
enquanto em funcionamento; 
➢ Este aparelho pode ser usado por crianças com 
idade superior a 8 anos e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de 

experiencia e conhecimento se forem supervisionadas 
e dadas instruções respeitantes a utilização segura do 
aparelho e forem compreendidos os perigos 
envolvidos; 
➢ Quando em funcionamento, a temperatura nas 
superfícies acessíveis pode ser elevada; 
➢ As crianças não devem brincar com o aparelho; 
➢ A limpeza e manutenção do aparelho não devem 
ser feitas por crianças a menos que tenham mais de 8 

anos de idade e sejam supervisionadas. 
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UTILIZAÇÃO e LIMPEZA 
➢ Na primeira utilização é natural a libertação de 
fumos ligeiros. Este acontecimento é normal e 
desaparecerá rapidamente. 
➢ Aconselhamos que seja desligado da tomada 
de corrente sempre que termine a sua utilização. 
➢ Para queimar ou torrar creme, ligue o aparelho, 
mantenha o botão vermelho pressionado, e 
quando a resistência estiver vermelha encoste-a ao 

creme. 
➢ Após usar, e ainda ligado, com a resistência ao 
rubro, sacuda ligeiramente até que os resíduos 
sejam libertados da resistência, seguidamente 
desligue o aparelho e aguarde que arrefeça antes 
de limpar; 
➢ Não mergulhe a resistência em água ou 
qualquer outro liquido; 

➢ Não colocar a resistência na maquina de lavar; 
➢ Se cabo de alimentação se danificar, deve ser 
substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós 
venda ou pessoal de qualificação similar de forma 
a evitar qualquer tipo de perigo. 
➢ O cabo de alimentação deve ser examinado 
regularmente, para ver se tem sinais de danos, se 
o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser 

usado. 
➢ Mantenha o dispositivo e o seu cabo fora do 
alcance das crianças com menos de 8 anos de 
idade 
➢ N.B. Deve manter permido o botão vermelho 
que acciona o microswitch, colocado no punho, 
durante a utilização do aparelho. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
➢ Tensão nominal : 230V ~ 50 Hz; 
➢ Cabo de alimentação : H05RR-F; 
➢ Potência : Refª 1030M e 1030 GM – 450W 
➢ Potencia : Refª 1100M – 700W        

 
** ESTAS INSTRUÇÕES PODEM SER 

OBITDAS POR SUPORTE INFORMATICO 

EM WWW.SL2.PT OU SOLICITADAS POR 

EMAIL PARA GERAL@SL2.PT ** 

 
Este aparelho possui um interruptor de segurança que é activado por um botão vermelho na lateral da pega. 

Para o correcto funcionamento, tem de manter o dedo indicador direito ou polegar esquerdo (dependendo da 
mão que usa) a pressionar o botão vermelho durante o tempo de uso. Assim que deixar de pressionar o botão, 
o aparelho desliga-se. (Ver figura) 

 
 

1 – Pega 

2 – Resistência 

3 – Botão vermelho 

4 – Cabo de ligação 

*Em caso de avaria o aparelho é reparado, quando abrangido pelas 

condições de garantia. Não é autorizada a troca física.* 

 

        CERTIFICADO DE GARANTIA 
Luís Silva 

Rua nova do rio, 327 
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Nome : __________________________________________________________________ 

Morada : _________________________________________________________________                   

Aparelho :  QUEIMADOR DE LEITE CREME                 Refª : 1030M/1030GM/1100GM            

Assinatura e carimbo do vendedor:                                          Data de Venda: ___/___/___ 
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