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4.1 DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

Usando seu Forno
Seção

4

1. Seletor de função: 

Seleciona a confi gura-

ção das resistências elé-

tricas de aquecimento 

que irão ser utilizadas 

no preparo do alimento. 

3. Controle de temperatura: 

Seleciona a temperatura 

de dentro do Forno.

4. LED: Indicador de funcio-

namento das resitências.

2. Timer: Emite sinal sonoro 

e desliga o produto. Caso 

queira que o Timer não des-

ligue o produto, selecione a 

opção “ligar sem timer”. Se 

o Timer estiver na posição 

0 o produto não ligará.

4.2 UTILIZANDO AS FUNÇÕES DE ASSAMENTO DO SEU FORNO

1 2 3

4

1. Posicione a prateleira de acordo com as ins-

truções indicadas no item 4.4 da pág. 15 ou 

da porta do seu Forno.

2. Gire o botão Seletor de Função (1), no senti-

do horário até a opção desejada.

3. Gire o botão do Timer (2) até a posição de 

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

sejado para o assamento; ou selecione “ligar 

sem timer”, girando-o para a esquerda. Ao 

fi nal do tempo programado o Timer irá emi-

tir um sinal sonoro e desligará o produto.

     ATENÇÃO: Seu produto NÃO funciona se não 

for ajustado o timer. Escolha um tempo ou 

“ligar sem timer”.

5. Gire o botão “Controle de Temperatura” (3) 

no sentido anti-horário até a temperatura 

desejada para ligar o seu produto.

 ATENÇÃO: O produto só será ligado quando 

os três botões estiverem ajustados, caso con-

trário, o produto não ligará.

6. Se o timer estiver na posição “ligar sem timer” 

ou se o assamento estiver fi nalizado antes do 

tempo previsto, gire todos os botões para a 

posição zero e o produto será desligado.

 Dica de uso: para um melhor resultado pré- 

-aqueça o forno durante 10 minutos.

NOTA: Assim que o botão de “Seletor de função” for selecionado a lâmpada permanecerá 

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.



14

4.3 CONHECENDO AS FUNÇÕES DE ASSAMENTO

Aquecimento Inferior 
Esta função habilita apenas a resistência inferior (não visível). É indicada 

para o preparo de alimentos delicados como bolo, sem prejudicar o ponto 

de cozimento e qualidade da massa. 

O uso de assadeiras de alumínio é recomendado. 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 concen-

trado em sua base.

Para um resultado uniforme somente utilize um nível de prateleira por vez.

Preparos convencionais  
Esta função habilita as resistências superior e inferior. É indicada para o 

preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utili-

zada 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 resistência superior pode dourar o alimento antes do 

término do cozimento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadei-

ras de tefl on é extremamente 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 quan-

tidade 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.

Dica: 

Esta função pode ser utilizada para preparar dois pratos ao mesmo tem-

po, contanto que sejam alimentos onde não se espera crescimento de 

massa (ex. fermentados). Neste caso é necessário supervisão do forno, 

pois o alimento que estiver mais próximo da resistência superior irá dourar 

com facilidade. 

ATENÇÃO: os dois pratos não fi carão prontos no mesmo tempo, retire-os 

do forno assim que julgar necessário, ou, se preferir, inverta as posições 

durante o preparo.

Opção: Uma ótima opção é preparar pedaços de frango (prateleira nível 2) 

e uma lasanha (prateleira nível 5). Recomenda-se utilizar papel alumínio na 

lasanha para que cozinhe com qualidade, antes de gratinar.
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Grill 
Esta função aciona apenas a resistência superior chamada de Grill. É indi-

cada para fi nalização de preparos, como por exemplo, dourar tortas e gra-

tinar massas, e também para o preparo de bruschettas e torradas. Neste 

último caso utilize preferencialmente os níveis de prateleira 5 ou 6. Para um 

resultado uniforme somente utilize um nível de prateleira por vez.

Se optar por grelhar carnes de baixa espessura utilizando esta função 

como bisteca suína, fi lés de frango e hambúrgueres utilize o nível 4 de pra-

teleira do seu forno (contando de baixo para cima).

Dica:

Quanto mais perto da resistência superior, mais rápido o alimento doura. 

Afaste-o para baixo, diminua a temperatura da função e aumente o tempo 

de cozimento para que o preparo atinja o ponto de “bem passado” sem ter 

o douramento excessivo.

4.4 TABELA DE INDICAÇÕES DE PREPARO

Preaquecer 
10 min

Torradas Gratinar Hamburguer Massas
Pão de 
queijo

Bolo Suspiros
Manter 

aquecido
Assados 
grandes

Pizza

Função

Prateleira 5 - 6 2 - 3 4 2 2 2 2 2 2 1 - 2

Temperatura 260 °C 260 °C 220 °C 200 °C 200 °C 180 °C 100 °C 75 °C 220 °C 220 °C

Tempo (min) 10 5 - 10 40 - 50 50 - 60 25 - 30 30 - 40 60 - 90 30 - 60 60 - 90 10 - 20

Quantidade - - 1 kg - - - - - 2 kg -

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.
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Dicas de operação
Seção

5

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

5.1 DICAS DE USO

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

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

a temperatura ideal para o assamento. 

• Níveis de Prateleira: Seu Forno possui duas pateleiras que podem ser encaixadas em 

diferentes posições, 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 do Forno.

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

alimento, para isso coloque-a centralizada na prateleira.


