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O micro-ondas Consul Mais vem com a exclusiva sanduicheira de micro-ondas, 
que te ajuda a preparar sanduíches saborosos e crocantes, em poucos minutos. 

Descrição: Para utilizá-la, basta colocar o lanche sobre os pratos da sanduicheira, 
fechá-la, colocá-la dentro do micro-ondas e apertar a tecla TOSTEX. Pode-se 
acrescentar ou diminuir tempo no preparo utilizando-se as teclas (+), (-), +1min, 
para deixar de acordo com a sua preferência.
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1.1 CONHECENDO O PRODUTO 1.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

1.3 CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE
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Saídas de ar
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A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras signifi cam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

1.4 CONHECENDO O ACESSÓRIO

TECLA TOSTEX
Para preparo de sanduíches usando 
a exclusiva sanduicheira Consul que 
acompanha o seu produto, sem precisar 
programar manualmente o tempo e 
potência.

CONGELADOS
Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos congelados, como macarrão, 
escondidinho, strogonoff e lasanha, sem 
que seja necessário programar tempo e 
potência manualmente.

DESCONGELAR
Para descongelar carne bovina e frango.

TECLA DE AJUSTE RÁPIDO
Para programar manualmente o tempo 
e potência de seu micro-ondas, ou 
para acrescentar ou diminuir o tempo 
programado conforme as teclas (+)/(-), 
+1min. e +5min

POTÊNCIA
Para programar o nível de potência de 
cozimento desejado. 

GULOSEIMAS
Permitem o preparo de pipoca e 
brigadeiro, sem que seja necessário 
programar o nível de potência e o tempo 
de cozimento.

RELÓGIO
Para ajustar o horário do relógio do 
forno e verifi car a hora durante o 
processo de funcionamento do forno.

INICIAR +30 seg.
Para iniciar o funcionamento do forno 
depois que a programação for inserida, 
para voltar a programação que foi 
interrompida ou para adicionar mais 
30 segundos ao tempo restante de 
cozimento.

CANCELAR/PAUSAR
Para interromper ou cancelar a 
programação feita e o funcionamento 
do forno.

Importante: Não é necessário preaquecer a sanducheira antes do preparo de seu lanche.

Limpeza: Sua sanduicheira é totalmente lavável, assim fi ca mais fácil remover os resíduos e manter seu equipamento 
sempre limpo. Veja como limpá-la no item 6.2 deste manual.
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