
Sintoma Causa Solução

O produto não liga 
ou não aquece.

Falha na 
alimentação 
elétrica.

Verifique se a voltagem 
do produto corresponde 
à tomada utilizada.

Verifique se o plugue 
está corretamente 
conectado à tomada.

Conecte o plugue a 
outra tomada.

Verifique se existe tensão 
na tomada ligando outro 
aparelho.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta 
do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/
manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas 
para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo 
elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser 
substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos 
qualificados para evitar situações de risco.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize 
o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo 
elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em 
outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao 
uso do produto por alguém que seja responsável por sua 
segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem 
com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da 
embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a 
quem o manipula.

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

Durante o funcionamento do tostador, a temperatura interna 
é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite 
contato e mantenha cabelos, roupas, bem como utensílios 
longe das partes aquecidas do produto.

Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a 
superfície quente do produto durante o funcionamento.
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Evite queimaduras: enquanto estiver utilizando o tostador, 
não toque as partes quentes do produto nem toque nelas 
com objetos metálicos.

O pão pode queimar. Por esse motivo o produto não 
pode ser utilizado próximo a cortinas ou outros materiais 
combustíveis ou sem a supervisão de um adulto.

O produto não é destinado a ser operado por meio de 
um temporizador externo ou sistema de controle remoto. 

A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor 
residual mesmo após desligado.

Utilizar o produto de acordo com as instruções. Um 
possível mau uso pode trazer riscos de acidentes.
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Produto Torradeira
Modelo TMB21

Tensão (V~) 127 220

Potência (W) 800 730

Frequência (Hz) 60

Material Plástico
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1. Antes de utilizar o tostador pela primeira vez, 
coloque-a em uma área bem ventilada próxima a 
uma janela aberta. Ajuste a posição de tostagem 
no nivel máximo e ligue o tostador sem introduzir 
fatias de pão.

2. Para utilizar o tostador, ligue o cabo à tomada, 
coloque o pão e selecione o nível e tostagem 
desejado (1-6). Pressione o acionador.

3. Quando o pão estiver pronto, o tostador desliga-
se automaticamente e o pão é elevado.

4. Para interromper o funcionamento do tostador, 
pressione o botão de cancelamento. Para 
tostar pão congelado, pressione o botão 
de descongelamento e para aquecer pão 
previamente tostado, pressione o botão de 
reaquecimento.

5. Para aquecer pães maiores, encaixe o suporte, 
coloque o pão sobre ele e selecione o nível de 
tostagem 2. Ligue o tostador pressionando o 
acionador. Quando terminar, vire o pão e repita o 
processo.

Abertura para pães
Bandeja para migalhas
Seletor de nível de tostagem
Botão de descongelamento
Botão de cancelamento
Botão de reaquecimento
Acionador e elevador do pão
Suporte para aquecimento de pães 
maiores
Local para enrolar o cabo


