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3.3 Painel

Para obter os melhores resultados possíveis ao assar, você deve operar adequadamente o seu 
Forno. Esta seção lhe dará informações importantes para o uso efi ciente e seguro do mesmo.

3.3.1 DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE
 

1. Botão de seleção de funções
2. Botão de aviso de minutos
3. Botão de ajuste de temperatura (termostato)

1 2 3 4

4. Indicador luminoso do termostato que 
indica que a resistência está ligada ou a 
função “Luz” está selecionada

 3.3.2 UTILIZANDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO

FUNÇÃO DESCRIÇÃO
desligado Para interromper o assamento e desligar o forno.

luz Para ligar e desligar a lâmpada. 
Durante o uso do forno a lâmpada permanece ligada.

grill Para gratinar massas e legumes ou tostar pães. 
A prateleira deve ser posicionada na posição 4. 
Preaqueça o forno por aproximadamente 5 minutos.

convencional Função indicada para o preparo de carnes, pizzas, massas, pão 
de queijo, entre outros alimentos. 
Use preferencialmente as posições 2 e 3. 
Preaqueça o forno por aproximadamente 10 minutos. 
Para o assamento de bolos nesta função, é indicado o uso de 
forma de tefl on. Carnes e pão de queijo, por exemplo, podem 
ser preparados utilizando a bandeja esmaltada que acompanha 
o forno.

delicado Esta função é indicada para o preparo de alimentos delicados 
como suspiros e bolos. 
Preaqueça o forno por aproximadamente 10 minutos. 
A função também pode ser utilizada para fi nalizar o assamento 
e dourar a base dos alimentos como tortas recheadas, por 
exemplo.
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3.4 Programando seu Forno

3.4.1 FUNÇÃO

Gire o botão de seleção de funções para a posição desejada 
para o preparo. Para mais detalhes, veja “Utilizando as funções 
do seu Forno”, na pág. 12.

3.4.2 TIMER

A função timer permite que você programe um tempo e avisa 
quando o tempo programado fi nalizar. Esta função não atua 
no funcionamento do forno. Ela é apenas um aviso sonoro. 
Para encerrar o preparo do seu alimento é necessário girar 
todos os botões para a posição “ ”.
O tempo máximo de programação é de 60 minutos. 
Para programar o timer, gire o botão até o fi nal e retorne até o 
tempo desejado para o preparo.
Você pode alterar o tempo programado a qualquer momento.
Ao fi nal do tempo programado, o alarme soa informando o fi m do 
tempo programado.

3.4.3 FORNO °C TEMPERATURA

Gire o botão até a temperatura desejada.
A graduação da temperatura do forno está indicada no painel. 
Ela permite selecionar a temperatura mais adequada para 
cada tipo de alimento.

IMPORTANTE
• A luz do forno e o led vermelho acendem quando 

o botão de “função” e “forno °C” estão acionados, e 
permanecem acesos durante todo o preparo.

• Ao fi nal do cozimento, gire todos os botões para 
a posição “ ”. Caso algum botão esteja fora desta 
posição, o led vermelho permanecerá aceso.
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3.5 Tabela orientativa de preparos

3.6 Receita exclusiva

No vidro interno da porta do seu Forno, você encontrará a tabela abaixo que orienta as 
programações mais adequadas para diversos tipos de preparo.

preaquecer 10 
minutos torradas assados pizzas bolos pães de 

queijo suspiro manter 
aquecido

função

prateleira
4 2 1 2 1 2 2 2

temperatura 
°C

250 225 225 175 175 175 100 50

tempo
min

5 – 10 65 – 75 10 – 20 25 – 35 30 – 45 35 – 45 100 – 120 10 – 60

utensílio bandeja 
esmaltada

bandeja 
esmaltada

forma de 
alumínio

forma de 
tefl on

forma de 
alumínio

bandeja 
esmaltada

bandeja 
esmaltada

—

Para um melhor resultado no preparo de suspiros, a Consul sugere a seguinte receita:

Ingredientes: 
3 claras (100 g) 
200 g de açúcar 

Modo de preparo:
Bata as claras em neve, em seguida acrescente o açúcar aos poucos e misture. Faça pequenos 
suspiros e coloque-os na bandeja esmaltada que acompanha o produto, previamente untada 
ou forrada com papel vegetal.  Preaqueça o forno por 10 minutos na temperatura de 100 °C 
utilizando a função “Delicado”. Leve os suspiros ao forno na posição 2. Asse por 1 hora e 40 
minutos.
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4. DICAS DE OPERAÇÃO

4.1 Dicas para economizar energia

Embora a energia usada na cozinha represente geralmente uma porcentagem muito pequena do 
total de energia utilizado na casa, esta energia pode ser usada com maior efi ciência. Uma dica 
para ajudá-lo a economizar energia é evitar abrir a porta do forno para verifi car o assamento. Abrir 
a porta pode causar perda de calor, um tempo mais longo de cozimento e resultados culinários 
insatisfatórios.  Acompanhe o assado através do visor, acendendo a luz interna do Forno.

4.2 Dicas de uso

O material das formas e assadeiras influencia diretamente no resultado fi nal dos alimentos 
preparados no forno.
Considere as orientações a seguir para obter os melhores resultados:

Material Característica

Alumínio Reflete o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais no topo 
do que nas partes que fi cam em contato com o utensílio (base e laterais). 
Recomendada para o preparo de bolos na função “delicado”.

Antiaderente 
(Tefl on)

Absorve mais o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais nas 
partes que fi cam em contato com o utensílio (base e laterais). Recomendada 
para o preparo de bolos na função “convencional”.

IMPORTANTE:
Ao fi nal do assamento, caso deseje manter o alimento dentro do forno, recomenda-se 
manter a porta entreaberta para evitar a condensação de umidade dentro do forno.
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