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4.1 DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

1. Timer: Emite sinal sonoro ao fi nal do tempo 

programado, sem desligar o Forno.

Usando seu Forno
Seção

4

4.2 INICIANDO O USO DO SEU FORNO

Após abrir a porta do Forno e posicionar a pra-

teleira de acordo com as indicações do item 5.1, 

pág. 17 ou da porta do Forno, siga o passo a pas-

so para ligar seu Forno:

1.  Gire o botão do Timer (1) até a posição de 

120’ e retorne-o até a posição do tempo de-

sejado para o assamento. 

 ATENÇÃO: O timer não desliga o produto ao 

fi nal do tempo programado.

2. Pressione o botão “Controle de Temperatu-

ra” (2) e gire-o no sentido anti-horário até a 

temperatura de preaquecimento. Mantenha 

o botão pressionado por 5 segundos para 

ativar a faísca e manter a chama acesa.

 NOTA: Para um melhor resultado preaqueça o 

Forno por 10 minutos antes de inserir o alimento.

3. Certifi que-se que a chama está acesa. Se a 

chama não acender ou apagar, volte o botão 

“Controle de Temperatura” para a posição  

e espere pelo menos 1 minuto para que o gás 

liberado se espalhe. Reinicie o procedimento. 

 ATENÇÃO: Em caso de falta de energia elétrica, 

você NÃO pode acender o Forno utilizando fós-

foros, pois ele possui um ventilador de resfria-

mento e seu funcionamento é comprometido 

após cerca de 20 minutos de uso sem energia 

elétrica. O produto irá desligar após este tempo.

4. Abra a porta do Forno, centralize a assadeira 

na prateleira e selecione a temperatura de as-

samento desejada. 

5.  Deixe o alimento assar durante o tempo neces-

sário. Após o assamento, gire o botão “Con-

trole de Temperatura” para a posição zero 

para desligar o produto.

4.2.1 PARA A FUNÇÃO FORNO A GÁS

2. Controle de Temperatura: Quando o botão é gi-

rado no sentido anti-horário a função do Forno 

a gás é acionada e pode-se escolher a tempera-

tura desejada para o assamento. Quando é gira-

do no sentido horário apenas o Grill é acionado.

3. LED indicador: LED indicador do funciona-

mento do Grill.

1
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3
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NOTA: Assim que o botão de “Controle de Temperatura” for selecionado a lâmpada permanece-

rá ligada até o fi m do assamento. Se houver extrema necessidade de manter a lâmpada apagada 

deve-se remover a mesma conforme seção 6.2, pág. 18. Para referência o consumo de energia da 

lampada é mínimo, da ordem de 0,025 kWh.

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

• Feche o registro de gás.

• Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.

• Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca.

• Não acenda luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor).

• Caso você não identifique o problema, contate a Rede de Serviços Consul.

IMPORTANTE: 

A função Grill deve ser utilizada para gratinar 

pratos, por exemplo: lasanha.

1.  Abra totalmente a porta do Forno.

2. Centralize a forma ou travessa com o ali-

mento na prateleira. Para um melhor de-

sempenho, use os níveis 5 e 6.

É ativado durante qualquer uso do seu Forno, 

nas funções Assar ou Grill, para resfriar compo-

nentes internos e superfície do painel de contro-

le. O ar quente é retirado através da saída de ar 

localizada acima do painel (fi gura pág. 13). Por 

este motivo esta é uma região quente, e um cui-

dado deve ser tomado evitando-se contato.

3. Gire o Controle de Temperatura (2) no sentido 

horário até a posição Grill. O LED indicador irá 

acender informando que o Grill está ativado.

4. Feche a porta e deixe o alimento gratinar/

dourar até o ponto desejado.

5. Ao fi nal do preparo, gire o Controle de Tem-

peratura até a posição desligado.

4.2.2 PARA A FUNÇÃO GRILL

4.2.3 SISTEMA DE VENTILAÇÃO

IMPORTANTE:

• A função “Timer” não desliga o Grill automaticamente.

• O tempo máximo indicado para uso do Grill é 20 minutos, após este tempo desligue a função.

• Nesta função o alimento doura rapidamente, recomenda-se tempos baixos e com to- 

   tal supervisão.

• O queimador a gás e o Grill não podem ser acionados ao mesmo tempo.

A ventilação é interrompida assim que a função 

sendo utilizada é desligada. 

ATENÇÃO: Para o bom funcionamento do 

queimador do Forno e, para evitar superaque-

cimento, não obstrua as entradas de ar infe-

riores nem a saída de ar superior do produto. 
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Dicas de operação
Seção

5

MATERIAL CARACTERÍSTICA

Alumínio
Refl ete 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).

Antiaderente
(escuro)

Absorve o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais nas partes que 

fi cam em contato com o utensílio (base e laterais). Geralmente, é necessário reduzir 
a temperatura e o tempo de preparo das receitas para evitar ressecamento.

Vidro 
refratário

Apresentam superfície transparente que facilita a visualização do alimento e 

podem ser levados diretamente à mesa para servir, agregando praticidade.

Para obter um melhor aproveitamento do seu Forno e resultado de assamento siga algumas dicas:

• Preaquecimento: Preaqueça o seu Forno na temperatura máxima por 10 minutos, antes de 

colocar o alimento. Após este tempo, coloque o prato desejado no Forno e ajuste para a tempe-

ratura ideal para o assamento. 

• Níveis de Prateleira: Seu Forno possui duas prateleiras que podem ser encaixadas em diferen-

tes posições, conforme sua necessidade.

• Antes de acender o Forno ajuste a posição de acordo com o alimento que será preparado.

• Nunca coloque a assadeira diretamente sobre a base do Forno.

• Utilize uma assadeira de tamanho adequado, que permita circulação  do calor por todo o ali-

mento, para isso coloque-a centralizada na prateleira.

5.1 DICAS DE USO

Preaquecimento
Aves e 
Carnes

Bolos e 
Massas

Preparos 
Delicados

Torradas

Temperatura 280 °C 230 °C 200 °C 160 °C Grill

Tempo 10 min – – – 10 - 15 min

Prateleira –
Prateleira 

1 ou 2
Prateleira 

3 ou 4
Prateleira 

3 ou 4
Prateleira 

5 ou 6


