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CERTIFICADO DE GARANTIA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

Por este certificado de garantia, ST Importações Ltda , distribuidora do(s) equipamento(s) / produto(s) adquirido por Vsa., na rede
SHOPTIME, através de sua rede de Postos Autorizados, se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos produtos, nos
termos da legislação pertinente e nos limites aqui estabelecidos.
1. A ST assegura ao comprador consumidor deste produto, a garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da
nota fiscal de compra ao primeiro comprador consumidor. A presente garantia, ressalvadas as condições estabelecidas neste
certificado (item 05), sempre acompanhará o produto, valendo em qualquer um dos Postos Autorizados de sua rede.
2. O período de garantia é composto de:
a) Garantia legal de 90 (noventa) dias, atendendo ao Código de Consumidor.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico
credenciado pela ST, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de
compra e do Certificado de Garantia ao Posto Autorizado. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja
dentro do prazo estipulado acima.
4. Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente dos Postos Autorizados, cuja indicação será feita
através do telefone 0 800 131917 de segunda a sábado das 9:00h às 20:00h , ficando a cargo do comprador consumidor as despesas
e riscos de transporte do envio do produto ao Posto Autorizado.
5. FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA NA OCORRÊNCIA DOS SEGUINTES EVENTOS :
a) Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
b) Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar e salinidade.
c) Sinistro (roubo e/ou furto).
d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
f) Sinais de violações externas e rompimentos do lacre do produto.
g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela ST.
h) Se o Certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e/ou rasuras.
i) Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no Manual de Instruções.
j) Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.
6. NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA (ônus do consumidor).
a) Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que
acompanham o produto.
b) Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos ( ex.: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
c) Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.
ATENÇÃO :
- Este certificado é comum a todos os eletrodomésticos portáteis e eletrônicos. Observe atentamente o tipo e o modelo do aparelho
adquirido, pois alguns possuem componentes e recursos que não são adequados tecnicamente aos outros.
- Para manter seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento, procure somente os Postos de Serviço Autorizado
da ST, que dispõe de peças originais e mão-de-obra treinada.
- Para que o aparelho seja coberto pela garantia ST, guarde sua respectiva Nota Fiscal/Cupom Fiscal durante o prazo de garantia.
- Para seu conforto e segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica. De segunda a sábado das 9:00h às 20:00h . Você
terá todas as informações necessárias para melhor utilizar os recursos do seu produto.
TEL : 0 800 131917
Produto importado e comercializado por :
ST Importações LTDA
CGC : 02.867.220/0001-42
INSC. ESTADUAL : 253.834.872

Quando usar aparelhos elétricos, especialmente quando houverem crianças presentes, algumas precauções básicas de
segurança devem ser seguidas, incluindo as seguintes:
■ LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO.
■ Não toque em superfícies quentes. Use os cabos da unidade.
■ Para evitar choque elétrico não mergulhe o cordão de energia, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro
líquido.
■ É necessária uma supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
■ Desconecte o aparelho da tomada elétrica quando não estiver sendo utilizado e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar
antes de colocar ou retirar alguma peça.
■ Não opere este aparelho com o cordão e/ou plugue danificados, se apresentar qualquer tipo de problema de
funcionamento, se tiver caído ou tiver sido danificado de qualquer outra forma. Procure um Posto de Serviços
Autorizado (veja Certificado de Garantia) para examinar a unidade ou executar reparos mecânicos ou elétricos.
Não tente consertá-la.
■ O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá danificar o produto.
■ Mantenha o cordão de energia longe de superfícies aquecidas. Não deixe o fio deste aparelho pendurado na borda
da mesa ou balcão, pois ele poderá ser puxado.
■ Não use esta unidade ao ar livre.
■ Não coloque a unidade perto ou sobre a boca acesa de um fogão a gás ou elétrico ou em um forno quente.
■ Tenha muito cuidado quando mover um aparelho contendo óleo ou outros líquidos quentes.
■ Para usar este aparelho, conecte-o na tomada elétrica. Para desconectá-lo, segure o plugue e remova-o da tomada
elétrica. Não desconecte a unidade puxando pelo cordão de energia.
■ Use o aparelho somente para as atividades descritas neste manual.
■ Conecte este aparelho somente em uma tomada elétrica de 110-120 Volts.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Este aparelho é destinado somente para o uso doméstico e deve ser conectado somente em uma tomada elétrica AC (corrente
elétrica comum). Não conecte em nenhum outro tipo de tomada elétrica.

PLUGUE POLARIZADO:
Se esta unidade estiver equipada com um plugue polarizado (um pino for maior do que o outro), siga as instruções abaixo:
Como medida de segurança, o plugue encaixará em uma tomada polarizada somente de uma forma. Caso não encaixe na tomada,
reverta-o. Se mesmo assim não encaixar, providencie um adaptador de pinos chatos para pinos cilíndricos, encontrado facilmente
em lojas de materiais elétricos. Não modifique o plugue de forma alguma.
SUGESTÕES DE SEGURANÇA PARA O CABO
1. Não puxe o cordão ou o aparelho.
2. Para conectar o plugue, segure-o firmemente e coloque-o na tomada elétrica.
3. Para desconectar o aparelho, segure o plugue e remova-o da tomada elétrica.
4. Antes de usar a unidade pela primeira vez, verifique se o cordão elétrico não apresenta cortes e/ou marcas de desgaste. Caso
apresente, o cordão elétrico deverá ser substituído. Devolva-o ao nosso “Departamento de Serviço” ou a uma assistência
técnica autorizada.
5. Não force o cordão no ponto de conexão com a unidade, pois isto poderá enfraquecê-lo e causar o seu rompimento.
NÃO OPERE QUALQUER APARELHO SE O CORDÃO ELÉTRICO ESTIVER DANIFICADO, SI O APARELHO FUNCIONA
INTERMITENTEMENTE, O PARA-SE TOTALMENTE.
IMPORTANTE: Antes de usar o aparelho, opere-o sem a massa para queimar os resíduos sobre os elementos de aquecimento.
Para evitar queimaduras, tenha cuidado quando manusear este aparelho. As laterais das grelhas de aquecimento ficam expostas
e podem estar quentes.

WAFFLE REDONDO
FUN KITCHEN
VOCÊ AGORA É NOSSO CLIENTE PREFERENCIAL SHOPTIME!
CONHEÇA A DIVERSIDADE DE NOSSOS PRODUTOS CONSULTANDO O SITE
www.shoptime.com OU OBTENHA INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 252627
OU PELO ENDEREÇO: SHOPTIME,
CAIXA POSTAL 2525; 20001-970 - RIO DE JANEIRO – RJ
SUA OPINIÃO SOBRE NOSSOS PRODUTOS E
ATENDIMENTO AO CLIENTE É MUITO IMPORTANTE.
ENVIE-NOS SUGESTÕES!
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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS
O PRODUTO PODERÁ APRESENTAR LIGEIRAS VARIAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS ILUSTRAÇÕES

Cabos

Indicador de
Temperatura

Grelhas
Antiaderentes

COMO USAR O SEU APARELHO DE WAFFLES
1. Verifique se as grelhas estão limpas e totalmente sem poeira. Se necessário, esfregue a superfície de cozimento com um
pano úmido.
2. Quando usar o seu Aparelho de Waffles pela primeira vez, unte as grelhas levemente com óleo de cozinha, manteiga ou
margarina.
3. Feche a tampa.
4. Conecte o plugue em uma tomada elétrica AC, com voltagem correspondente à 110-120 Volts. O indicador de temperatura
acenderá. A unidade começará a aquecer imediatamente.
5. Deixe a unidade preaquecer por aproximadamente 5 minutos enquanto você prepara a massa. Quando a unidade estiver
preaquecida, o indicador de temperatura apagará.
6. Erga a tampa e despeje a massa de waffle uniformemente sobre as grelhas inferiores. Tenha cuidado para não despejar muita
massa, pois o excesso de massa esbordará das grelhas. Pouco tempo depois da massa ser despejada nas grelhas, o indicador
de temperatura acenderá.
7. Feche cuidadosamente a tampa da unidade. Não force para fechar. O vapor será liberado entre as grelhas. Tenha cuidado para
evitar que as mãos entrem em contato com o vapor.
8. O tempo de cozimento é de aproximadamente 3-5 minutos. O indicador de temperatura permanecerá aceso enquanto os waffles
estiverem cozinhando. Evite abrir a unidade durante o processo de cozimento, pois isto poderá fazer os waffles grudarem ou
ficarem mal cozidos. Quando os waffles estiverem prontos, o indicador de temperatura apagará. Abra a tampa da unidade.
Se você desejar waffles mais crocantes e escuros, feche a tampa e deixe cozinhar por mais um tempo. Supervisione o cozimento
para evitar que os waffles queimem.
9. Quando os waffles estiverem cozidos como desejado, remova-os usando uma espátula de plástico ou de madeira. Não utilize
facas ou outros utensílios de metal, pois eles poderão danificar a superfície antiaderente.
10. Mantenha a tampa fechada para preservar o calor até preparar a próxima porção de waffles.
11. Após usar a unidade, desconecte-a imediatamente da tomada elétrica.
12. Se os waffles não forem consumidos imediatamente, coloque-os sobre um guardanapo para absorver a condensação. Para
mantê-los quentes, coloque-os sobre um apoio em uma travessa à prova de calor e aqueça-os no forno na temperatura de
95º-120ºC (200º-250ºF). Os waffles serão mantidos quentes por cerca de 20 minutos e então começarão a ressecar.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA O USUÁRIO
Este aparelho necessita de pouca manutenção. Caso seja necessário efetuar algum conserto, procure um Posto de Serviços
Autorizado (veja Certificado de Garantia).
Para Limpar: NUNCA MERGULHE ESTE APARELHO NA ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. DESCONECTE-O DA TOMADA
ELÉTRICA E DEIXE-O ESFRIAR. Não utilize esponjas de metal ou qualquer tipo de produto de limpeza abrasivo, pois eles danificarão a
superfície antiaderente da unidade.
Limpeza Interna: Limpe as grelhas com uma toalha de papel absorvente ou com um pano macio. Embora as grelhas sejam
antiaderentes, poderá grudar um pouco de massa. Para removê-la, simplesmente despeje um pouco de óleo de cozinha sobre a massa
grudada e deixe em repouso por 5 a 10 minutos. Isto amolecerá a massa e tornará mais fácil removê-la com um papel absorvente ou
com um pano macio. Se este método falhar, sugerimos esfregar a grelha levemente com um pano macio umedecido e com um pouco
de detergente neutro, não abrasivo.
Limpeza Externa: Esfregue a superfície externa com um pano macio e seco. A unidade foi projetada para armazenar o cordão de
energia. Coloque-a na posição vertical (cabos apontados para cima) para uma armazenagem mais compacta.
Para Guardar a Unidade: Desconecte-a e deixe-a esfriar. Guarde-a na caixa ou em um local seco e limpo. Nunca a guarde enquanto
ainda estiver quente ou conectada. Nunca enrole o cordão de energia firmemente em volta do aparelho. Não exerça nenhum tipo de
pressão no ponto de conexão do cordão de energia com o aparelho, pois isto poderá enfraquecer o cordão e provocar seu rompimento
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

FKW-833W

Freqüência :

60 Hz

Alimentação :

:

110-120 Volts

Origem

China

Potência

800 Watts

:

RECEITAS
Waffles Básicos
Ingredientes:
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de fermento em pó
1 xícara de leite
1/2 colher de chá de sal
1 ovo ( separado)
1/2 colher de sopa de manteiga derretida
Modo de Fazer:
• Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
• Acrescente a gema de ovo e o leite aos ingredientes secos e misture-os bem.

:

• Acrescente a manteiga e misture-a à massa até ficar cremosa e homogênea.
• Bata a clara de ovo em neve, misture 1/4 da clara em neve à massa para deixá-la leve e então, pouco a pouco, acrescente
suavemente o restante.
• Despeje mais ou menos 1/2 xícara de massa na forma de waffle quente. O indicador de temperatura deverá estar apagado. Quando
a massa for colocada, o indicador acenderá. Quando o indicador apagar novamente, o waffle estará pronto. Rendimento: 6 waffles.
Waffles de Trigo Integral, Nozes & Banana
Ingredientes:
1/2 xícara de farinha de trigo integral
1/4 colher de chá de sal
1/2 xícara de farinha de trigo comum
3/4 de xícara de leite
1 colher de chá de fermento em pó
1 banana
1 colher de sopa de manteiga derretida ou óleo vegetal
1 ovo, separado
1/2 xícara de nozes picadinhas
Modo de Fazer:
• Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
• Acrescente a gema de ovo e o leite aos ingredientes secos e misture-os bem.
• Amasse a banana e misture-a na massa juntamente com as nozes.
• Acrescente a manteiga e misture-a à massa até ficar cremosa e homogênea.
• Bata a clara de ovo em neve, misture 1/4 da clara em neve à massa para deixá-la leve e então, pouco a pouco, acrescente
suavemente o restante.
• Despeje 1/3 de xícara da massa na forma quente de waffles.
• Sirva com iogurte ou molho de maçã. Rendimento: 6 waffles.
Waffles de Chocolate
Ingredientes:
1 xícara de farinha de trigo comum
2/3 de xícara de leite
1 colher de chá de fermento em pó
1 ovo, separado
1/4 de colher de chá de sal
2 colheres de sopa de manteiga derretida
2 colheres de chá de açúcar
3/4 de colher de chá de baunilha
45 g de chocolate ao leite em pedaços
Modo de Fazer:
• Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
• Acrescente o leite, a gema de ovo e a baunilha aos ingredientes secos e bata até que fiquem bem misturados.
• Derreta juntos a manteiga e o chocolate no microondas ou no fogão, misturando depois à massa.
• Bata a clara de ovo em neve; misture 1/4 de clara em neve à massa para deixá-la mais leve e então, misture suavemente o restante.
• Despeje 1/2 xícara de massa na forma quente de waffles.
• Sirva salpicado com açúcar em pó ou canela ou coberto com sorvete de baunilha e calda de chocolate.
• Porções: 6 waffles.
Prepare deliciosos sanduíches de sorvete com waffles de chocolate!
Congele-os primeiro. Cubra com qualquer sabor de sorvete, acrescente nozes ou uvas passas e um segundo waffle.
Waffles com Creme de Amendoim
Ingredientes:
1 xícara de farinha de trigo comum
14 xícara de creme de amendoim
2 colheres de chá de fermento em pó
1 xícara de leite
1/2 colher de chá de sal
1 ovo, separado
2 colheres de chá de açúcar
1/2 colher de sopa de baunilha
1/2 colher de sopa de manteiga derretida ou óleo vegetal
Modo de Fazer:
• Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
• Processe o creme de amendoim, a gema de ovo, o leite, a baunilha e a manteiga no liqüidificador. Acrescente esta mistura aos
ingredientes secos e bata até misturar bem.
• Bata a clara de ovo em neve; misture 1/4 de clara em neve à massa para deixá-la mais leve e então, misture suavemente o restante.
• Despeje 1/2 xícara de massa na forma quente de waffles.
• Rendimento: Aproximadamente 6 waffles.
CORDÃO DE ENERGIA:
1. Como medida de segurança, este aparelho vem equipado com um fio curto que evita tropeções ou emaranhamentos, prevenindo
lesões físicas ou danos ao aparelho.
2. Cordões mais longos ou fios de extensão poderão ser utilizados. Contudo, tenha o máximo de cuidado.
3. Se for utilizado um cordão de energia mais longo ou um fio de extensão:
a. A capacidade elétrica do fio da extensão deve, pelo menos, corresponder à capacidade elétrica do aparelho.
b. O cordão longo não deve ficar suspenso no canto do balcão ou da mesa, pois uma criança poderá puxá-lo ou tropeçar nele
acidentalmente.

