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Usando seu Forno
Seção

4

4.1 Descrição do painel de controle

1. Timer: Quando a opção for ligar com timer 
(direita), o produto emite um sinal sonoro ao 
final do tempo selecionado, bem como des-
liga o produto. Caso opte por um ciclo sem 
timer, basta girar o botão para esquerda, se-
lecionando a opção ligar sem timer. Seu pro-
duto não ligará se o botão Timer permanecer 
na posição 0.
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4.2 Utilizando as funções de assamento do seu forno

2. Controle de Temperatura: Seleciona a tem-
peratura, ligando a resistência inferior. 

3. Dourar: Liga o grill do forno. ATENÇÃO: A 
função DOURAR funciona apenas com a re-
sistência inferior ligada.

O seu forno permite ligar as resistências de acor-
do com as necessidades do alimento que será 
preparado.
Para ligar o aquecimento inferior, gire o botão do 
Timer 1  até a posição do tempo desejado para o 
assamento; ou selecione ligar sem timer, girando-o 
para a esquerda. Gire o botão Controle de Tempe-
ratura 2  no sentido anti-horário até a temperatura 
desejada para ligar o seu produto.
Para ligar o DOURAR, faça os mesmos passos des-
critos acima e após pressione o botão Dourar 3 .

ATENÇÃO

Seu produto NÃO funciona se não for ajus-
tado o Timer. Escolha um tempo ou a opção
ligar sem timer.

NOTA: 
Assim que o Forno for ligado, a lâmpada perma-
necerá ligada até o fim do assamento. Se houver 
extrema necessidade de manter a lâmpada apagada 
deve-se remover a mesma conforme seção “Trocan-
do a lâmpada do forno”, na página 15. Para refe-
rência o consumo de energia da lampada é mínimo, 
da ordem de 0,025 kWh.

4.3 Conhecendo as funções de assamento

4.3.1 Aquecimento Inferior

IMPORTANTE

A função DOURAR apenas irá funcionar se o 
aquecimento inferior estiver ligado.

Se o Timer estiver na posição ligar sem timer ou 
se o assamento estiver finalizado antes do tempo 
previsto, gire todos os botões para a posição 0 e o 
produto será desligado.

Utilize preferencialmente os níveis mais baixos de 
prateleira, como as posições 1 ou 2 (contando de 
baixo para cima). Indica-se também para preparos 
que necessitem de aquecimento concentrado em 
sua base. Para um resultado uniforme somente 
utilize um nível de prateleira por vez.

Esta função habilita apenas a resistên-
cia inferior (não visível). É indicada para 
o preparo de alimentos delicados como 

bolo, sem prejudicar o ponto de cozimento e qua-
lidade da massa.
O uso de assadeiras de alumínio é recomendado. 
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4.4 Tabela de Indicações de Preparo

Função Preaquecimento Nível de prateleira Temperatura

Manter aquecido sem preaquecimento 1 ou 2 75 °C

Bolo 5 min 1 ou 2 180 - 220 °C

Pizza 5 min 1 ou 2 200 - 220 °C

Lasanha sem preaquecimento 2 200 - 220 °C

Dourar 5 min 3 260 °C

Suspiro 5 min 1 ou 2 100 °C

Pão de queijo 5 min 2 180 - 200 °C

Ave ou Carne sem preaquecimento 1 220 - 240 °C

Assados grandes sem preaquecimento 1 240 - 260 °C

Bruschettas (dourar) 5 min 3 260 °C

4.3.2 Aquecimento Inferior + Dourar

Esta função habilita as resistências supe-
rior e inferior. É indicada para o preparo 
de todos os tipos de alimentos de um 

modo geral. Pode ser utilizada tanto para assados 
grandes, como pedaços de carne e frango, como 
para peixes, tortas, pães e massas.
Não é indicada para alimentos delicados, como 
massas de bolo, pois o calor fornecido pela resis-
tência superior pode dourar o alimento antes do 
término do cozimento. Se optar por utilizar esta 
função, o uso de assadeiras de teflon é extrema-
mente recomendado para amenizar a diferença de 
cozimento entre a base e a superfície do bolo.
Utilize os diferentes níveis de prateleira disponíveis 
para balancear a quantidade de calor entre a base 
e a superfície do alimento. Assim, quanto mais 
para cima, mais calor na superfície e menos na 
base. Para um resultado uniforme somente utilize 
um nível de prateleira por vez.
Esta função também é indicada para finalização 
de preparos, como por exemplo, dourar tortas 
e gratinar massas, e também para o preparo de 
bruschettas e torradas. Neste último caso utilize 
preferencialmente o nível de prateleira 3. Para um 
resultado uniforme somente utilize um nível de 
prateleira por vez.

O material das formas e assadeiras influencia diretamente no resultado final dos alimentos preparados 
do 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 ficam em contato com o utensílio (base e laterais).

Teflon
Absorve o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais nas partes que 
ficam em contato com o utensílio (base e laterais). Geralmente, é necessário reduzir a 
temperatura e o tempo de preparo das receitas para evitar ressecamento.

Dica de uso: para um melhor resultado preaqueça 
o forno durante 5 minutos, já na função e tempe-
ratura em que será usado o forno, ou de acordo 
com as informações contidas na página 14 ou 
no vidro interno da porta do seu produto.

Para facilitar o uso do seu forno e obter ótimos re-
sultados durante o assamento, no botão Controle 
de Temperatura é possível encontrar indicações de 
preparos na faixa ideal de temperatura para cada 
tipo de alimento. 

Observação: consulte a tabela Indicações de Pre-
paro abaixo para conferir qual configuração deve 
ser usada durante o assamento ou para mais in-
dicações de preparo. Indicações que podem ser 
encontradas no botão temperatura:
• Manter Aquecido: possibilita manter os alimen-

tos aquecidos após o preparo.
• Suspiros
• Bolos e Massas
• Pizzas e Carnes
• Assados Grandes
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 Dicas de Operação
Seção

5

Limpeza e Manutenção
Seção

6

 ADVERTÊNCIA
Risco de Contaminação do Alimento

Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.

6.1 Dicas especiais

• Com a tecnologia Cleartec ficou mais fácil ter 
seu Forno limpo. A cavidade é esmaltada e lisa, 
evitando o acúmulo de gordura e facilitando a 
limpeza.

• Limpe o Forno antes que ele fique sujo demais. 
Limpar um Forno muito sujo leva mais tempo e 
produz mais fumaça que de costume.

• Após uma utilização prolongada do Forno e 
quando forem feitos pratos com elevado con-
teúdo de água (por exemplo: pizzas, vegetais 
recheados etc.), é possível que haja acúmulo de 
vapor no interior e na junta da porta do Forno. 
Quando o Forno esfriar, limpe as gotículas de 
água com um pano ou esponja macios.

• Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou 
raspadores metálicos para limpar o vidro da 
porta do Forno, já que eles podem danificar a 
superfície, resultando em quebra de vidro.

• Utilize um detergente líquido ou desengordu-
rantes para limpar o vidro da porta do Forno.

• Os acessórios podem ser lavados em Lava-lou-
ças.

• Sempre remova o resto de detergente com 
pano umedecido e seque o produto com pano 
ou papel. O acúmulo de água e resíduos pode 
provocar o aparecimento de manchas.

• Não utilizar máquinas de limpeza a vapor.
• Nunca utilize produtos inflamáveis para limpar 

o Forno.
• Caso haja derramamento de gordura no interior 

do Forno, espere o produto resfriar e limpe a re-
gião com uma esponja macia e detergente líqui-
do. Passe um pano úmido para remover eventu-
ais restos de detergente ou cinza.

5.1 Dicas de uso 

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

• Níveis de prateleira: Seu Forno possui uma prateleira que pode ser encaixada em diferentes po-
sições, conforme sua necessidade. Antes de ligar o forno, ajuste a posição de acordo com o 
alimento que será preparado.

• Nunca coloque a assadeira diretamente sobre a base (chão) do forno. 
• Utilize uma assadeira de tamanho adequado, que permita a circulação do calor por todo o ali-

mento. Centralize a forma na prateleira. 
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