Note que o primeiro d gito do display começa a oscilar mostrando que o timer está em
operaç o.
6. Ao t rmino do tempo ajustado, um aviso sonoro será emitido por 2 minutos. Para cancelar
este aviso, pressione qualquer tecla.
Alteraç o do mer Sonoro
Para modi car o tempo do timer durante o funcionamento aperte a tecla timer e repita o procedimento anterior.
ancelamento do mer Sonoro
Para cancelar a contagem mantenha pressionada a tecla Timer por aproximadamente 3 segundos. Qualquer interaç o iniciada no timer, por m
n o con rmada dentro de 20 segundos, será
cancelada.
er cando as horas durante o func onamento
Para veri car as horas durante o funcionamento
do timer pressione a tecla Rel gio e as horas
ser o mostradas sem cancelar o funcionamento
do Timer Contador regressivo.
O forno autolimpante tem um revestimento com
esmalte especial de porcelana. Este revestimento n o t xico, n o libera odores que possam
alterar o sabor dos alimentos e n o interfere na
qualidade e tempo de co imento. A combinaç o
da textura e os agentes oxidantes de esmalte
auxiliam a dissipaç o da gordura durante todo
o tempo em que o forno estiver funcionando.
Assim, o processo de limpe a cont nuo e as
manchas de gordura s o quimicamente rompidas e eliminadas.
Caso necessite montar e/ou desmontar a gaxeta do forno será
necessário observar o perfeito
posicionamento dos ganchos.
Deixe esfriar os queimadores, grades e mesa
antes de abaixar a tampa de vidro.
Nunca acenda os queimadores da mesa com
a tampa abaixada. O calor da chama ou das
partes da mesa pode quebrar a tampa de vidro.
A funç o da tampa do Fog o, quando abaixada,
proteger a superf cie contra o ac mulo de
p e evitar os respingos de gordura na parede
quando estiver levantada. N o utili e a tampa do
fog o como superf cie de trabalho. N o coloque
objetos pesados ou quentes sobre a tampa de
vidro (limite de 3,0kg e 50 C).
A tampa de vidro balanceada pode ser facilmente removida.
Remova a tampa segurando-a com as duas m os.
Desencaixe dos suportes (1)
e puxe para cima (2). Lave a
tampa de vidro com esponja,
detergente neutro e água.
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Para um menor consumo de gás e um melhor
aproveitamento, aconselha-se o uso de panelas
com um di metro adaptado ao tamanho dos
queimadores, evitando que a chama queime no
va io.

Recomenda-se que assim que o l quido começar a ferver, a chama seja redu ida at ao
m nimo poss vel mantendo a fervura.
Assegure-se para que haja circulaç o de ar no
ambiente onde o fog o esteja instalado.
Para facilitar a igniç o, acender o queimador antes de colocar a panela sobre a grade. Abaixar
ou apagar a chama antes de retirar a panela.
Durante o co imento, quando se utili am leos e
outras gorduras, necessário estar atento, pois
ao serem derramados podem incendiar-se.
Use somente panelas com fundo plano e que
garantam um boa estabilidade sobre as grades.
Observe atentamente o di metro m nimo e
máximo das panelas e recipientes em geral,
que podem ser usados sobre as grades (quadro
abaixo).
Quadro de diâmetros mínimos e
máximos de panelas
Queimador

Diâmetro
Mínimo

Diâmetro
Máximo

Tripla-chama

16 cm

26 cm

Rápido

16 cm

22 cm

Semirrápido

12 cm

22 cm

Para preparar assados, sempre necessário
fa er um pr -aquecimento de aproximadamente
15 minutos na posiç o máxima, antes de colocar
o alimento dentro do forno.
Os doces devem ser co idos a uma temperatura
normalmente entre 205 C e 230 C e requerem o
pr -aquecimento do forno (cerca de 15 minutos)
na temperatura máxima.

Para veri car o grau de co imento, espete um
palito no centro do alimento se este sair seco,
o doce está co ido no ponto. Para fa er esta
veri caç o, espere que tenha passado pelo
menos 3/4 do tempo de co imento previsto.
Caso o doce que mais co ido por fora que em
seu interior, seria necessário um tempo maior de
co imento, em uma temperatura inferior.
Asse os peixes de tamanho pequeno a uma
temperatura alta. Os peixes de tamanho m dio,
inicialmente a uma temperatura alta e depois diminuindo gradualmente. Os peixes de tamanho
grande, desde o princ pio, a uma temperatura
m dia.

N o abra a porta do forno durante o co imento de pratos fermentados (por exemplo: p es,
massas fermentadas e su s) a corrente de
ar frio bloqueia o seu crescimento.
Veri que se o peixe está bem assado levantando delicadamente uma ponta a carne deve ser
uniformemente branca e opaca, a menos que
se trate de salm o, truta ou outro que possua
coloraç o.

coloque-a no forno com este lado virado para
cima a gordura ao derreter, untará su cientemente a parte que cou por baixo.
Inicie o co imento das carnes vermelhas em
uma temperatura elevada, redu indo-a depois
para acabar de co er a parte interior.
A temperatura de co imento das carnes brancas
pode ser moderada do princ pio ao m. O grau
de co imento pode ser veri cado espetando-se
a carne com um garfo se estiver rme, signi ca
que está co ida no ponto.
As peças de carne vermelha dever o ser
retiradas do refrigerador com uma hora de
anteced ncia, para que n o endureçam com a
variaç o brusca de temperatura.
Coloque o assado no forno em recipientes adequados com a borda baixa (um recipiente com a
borda alta di culta a entrada do calor).
Terminado o co imento, aconselhável aguardar pelo menos 15 minutos antes de cortar a
carne para que o molho n o escorra. Antes de
serem servidos, os pratos podem manter-se no
calor do forno à temperatura m nima.

3
2

A carne a ser assada no forno deverá pesar pelo
menos 1 kg, para evitar que que muito seca.
Se a peça de carne for magra, use a eite ou
margarina ou um pouco de ambos.
A margarina e o a eite ser o desnecessários
se a peça de carne for gordurosa. Quando a
peça possuir gordura apenas em um dos lados,

1

abela de empos e emperaturas
Posição da
Prateleira

emperatura

empo
(minutos)

Bolo M dio

2

230

27

Lasanha (2,0 Kg)

2

230

50

P o Caseiro (3 unidades)

2

230

35

Peixe inteiro recheado 2,5 Kg)

2

280

140

Peru (3,3 Kg)

2

255

145

Costela de Boi (3,0 Kg)

2

280

195

o mento no forno
Doces
Massas
Peixes
Carnes

Os dados da tabela s o apenas indicativos. A experi ncia, os diferentes hábitos alimentares e o gosto pessoal,
ir o sugerir as variações a serem efetuadas.
necessário reali ar um pr -aquecimento de no m nimo 10 minutos na temperatura máxima. Ap s colocar o
alimento no forno conte mais 6 minutos para ajustar a temperatura desejada.
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