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COMO LIMPAR O SEU GRILL INOX PREMIUM 

• Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e esfrie. 
• Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e em seguida 

seque com um pano seco.
• Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e 

macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
• Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores 

ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho. 
• Não utilize solventes ou quaisquer substâncias químicas durante a 

limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a 
umidade não penetre na resistência.

• Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material anti-
aderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para       
retirá-los basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e 
deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois retire os resíduos 
com uma espátula plástica ou de madeira.

• Nunca mergulhe o aparelho na água.

DICAS MONDIAL

O GRILL INOX PREMIUM   pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e 
vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches com diversos tipos de 
pães: de forma, francês, italiano, bisnagas, etc.

Você também pode fazer omeletes, ovos fritos, pizzas pequenas e grelhar 
linguiças e salsichas.

Antes de fazer espetinhos de churrasco recomendamos que os espetos de 
madeira fiquem 15 min submersos em água para que não queimem 
durante o preparo e ou danifiquem o revestimento antiaderente das 
chapas.
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1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO

CONSUMIDOR

L I G U E G R Á T I S

0800-55 03 93
Segunda à Sexta, das 8h às 20h.

Sábado, das 8h às 18h.

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções
encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,

para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham

recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá
ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.
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Parabéns, agora você possui um GRILL INOX PREMIUM da MONDIAL  com 
alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus 
alimentos.
Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, 
pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem 
delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho 
é compatível com a da rede elétrica local.

• Não utilize adaptadores de plugue ou extensões, pois o produto pode 
não funcionar adequadamente. Use sempre uma tomada exclusiva.

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização 
comercial acarretará na perda da garantia.

• Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis,
• Este produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento 

permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
• Para evitar danos à superfície da mesa ou balcão, não utilize o aparelho 

sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. 
A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou 
manchas permanentes. Prefira utilizá-lo sobre superfícies de mármore 
ou granito.

• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos 

molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.
• Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou 

mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
• Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam 

plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
• Não é recomendável que esse aparelho seja operado por meio de um 

temporizador (timer) ou controle remoto externo.
• Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
• Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou 

ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma 
Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de 
acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou 
trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma 
Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a 
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do 
aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

ANTES DE UTILIZAR O SEU GRILL INOX PREMIUM 

• Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede 
elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.

• Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e em seguida 
seque-as com papel toalha ou pano seco.

• Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas placas. 
Espalhe bem em toda superfície.

• Feche a tampa até travar e insira o plugue na tomada. A luz vermelha, 
que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, irá acender. 
Após alguns minutos, a luz verde acenderá. 

• Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe 
a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente. 

Este procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento anti-
aderente.

COMO UTILIZAR O SEU GRILL INOX PREMIUM   

• Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
• Assim que o aparelho estiver ligado, a luz vermelha que indica o 

funcionamento acenderá. Após alguns minutos a luz verde acenderá 
indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.

• Enquanto o aparelho estiver aquecendo, separe os ingredientes ou  
alimentos para o preparo.

• Abra a tampa com cuidado e coloque o alimento a ser preparado sobre 
a chapa inferior anti-aderente.

• Feche o aparelho até travar. 
• O tempo de preparo dependerá do seu gosto e do  tipo do alimento a ser 

preparado. 
• Retire o alimento da chapa utilizando utensílios de silicone ou de 

madeira, resistentes a altas temperaturas. Nunca utilize materiais 
metálicos ou facas, pois elas podem danificar seu revestimento 
antiaderente.

• Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio de seu GRILL 
INOX PREMIUM .

• Após o uso, remova o plugue da tomada.

Importante: Enquanto estiver utilizando o aparelho, a lâmpada verde irá 
acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a 
temperatura correta.

Chapas de alumínio
com revestimento
antiaderente

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

Lâmpada-Piloto

Trava de
Fechamento
da Tampa


