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Como Usar

Indicador de funcionamento: Acende sempre que uma das funções do Forno é 
selecionada, indicando que o forno ou a lâmpada está em funcionamento.

Botão de temperatura: Permite selecionar a temperatura de cozimento entre 50 °C e 230 °C.

Botão do timer: Para o funcionamento do Forno, o timer deve ser selecionado na posição 
conta-minutos (15 - 90 minutos) ou na posição contínuo.

A posição conta-minutos permite selecionar o tempo de cozimento entre 15 e 90 minutos.

Para tempos de cozimento inferiores a 60 minutos, primeiro gire o botão para um tempo 
maior e, em seguida, gire-o novamente para o tempo desejado.

Quando o tempo programado é atingido, o Forno emite um sinal sonoro e desliga. 

Quando selecionada a posição contínuo, o Forno permanece ligado por tempo indeterminado. 
Tenha cuidado ao utilizar este ajuste, pois o alimento pode incendiar se o tempo de cozimento 
for muito longo.

Botão seletor de função: Seleciona o programa desejado para o cozimento:

Acende a lâmpada do Forno sem que seja necessária a abertura da porta. A função timer 
deve estar ativa no modo contínuo ou na posição conta-minutos, sem a necessidade de 
selecionar a temperatura. 

Função Grill: a resistência interna superior, é usada para gratinar e dourar na temperatura 
máxima de operação do forno (230°C).

Função Assar com a resistência interna inferior: pode ser utilizada para a maioria dos pratos 
como: pães, bolos, biscoitos, massas (doces e salgadas), su�ês, quiches, pizzas, vegetais 
e carnes (vermelhas e peixes).

Função Assar com as resistências internas inferior e superior: podem ser utilizadas para 
assados que necessitem de aquecimento/cozimento rápido como biscoito de fermentação 
química (bicarbonato de sódio e amônio), tortas, torradas, suspiros e cortes de carnes mais 
grossos. Este modo requer atenção especial, por se tratar de um cozimento mais intenso.

Para ligar o Forno, selecione a função e a temperatura a serem utilizadas e posicione o 
conta-minutos. Se o Timer não for acionado, o Forno não irá funcionar. 

A lâmpada permanece acesa durante todo o tempo de funcionamento do produto,  
independentemente da abertura ou não da porta.
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Após retirar o alimento do Forno, lembre-se de colocar os botões 
na posição de desligado.

Durante o uso o aparelho torna-se quente. Tenha cuidado para 
evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do 
forno.

Atenção, superfície quente!

Como Usar

Antes de usar o forno pela primeira vez

• O isolamento térmico do produto produz, durante os primeiros minutos de funcionamento, 
fumaça e odores característicos. Por isso, aqueça o Forno vazio por 45 minutos, selecionando 

a função  e a temperatura 230° C

• Deixe o Forno esfriar e limpe o interior do produto com um pano umedecido em água morna 
e detergente neutro.

• A prateleira e as guias da prateleira devem ser lavadas antes da primeira utilização do Forno.

Certifique-se de que a porta do forno esteja totalmente fechada 
durante a sua utilização. Não permita que a forma ou o alimento 
que esteja dentro do forno empurrem a porta de dentro para fora, 
deixando uma fresta, mesmo que pequena, isto pode permitir a fuga 
de calor ao longo do período de cozimento e danificar as partes 
plásticas da porta e do painel.
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Dicas e Conselhos

Para cozimentos de doces

Os doces devem ser cozidos a uma 
temperatura moderada (normalmente 
entre 150°C e 200°C) e requerem o pré-
aquecimento do Forno (cerca de 15 minutos).

Não abra a porta do Forno quando estiver 
cozinhando pratos fermentados, como pães, 
massas e suflês, pois o ar frio prejudica 
o crescimento. Para verificar o grau de 
cozimento, espete um palito: se este sair 
seco o doce está pronto. Para fazer esta 
veri�cação, espere que pelo menos 3/4 do 
tempo total já tenham passado.

Caso o doce esteja mais cozido por fora 
do que por dentro, aumente o tempo de 
cozimento e selecione uma temperatura 
mais baixa.

Para assar utilizando o grill

Utilize o grill para assar carnes ou peixes 
com pouca espessura, aves abertas ao meio, 
alguns legumes (como abobrinha, berinjela 
e tomate), espetos de carne ou peixe e 
frutos do mar. A carne e o peixe devem ser 
ligeiramente untados com óleo e colocados 
na prateleira na guia mais próxima ao grill.

Para assar peixes

Asse peixes pequenos a uma temperatura 
mais alta. Para os peixes de tamanho médio, 
use inicialmente uma temperatura alta e 
depois diminua gradualmente. Os peixes de 
tamanho maior devem ser assados a uma 
temperatura moderada desde o início.

Para veri�car se o peixe está bem assado, 
levante com cuidado uma ponta do ventre: 
a carne deve ser uniformemente branca e 
opaca, exceto quando se trata de salmão, 
truta ou outro peixe que possui coloração.

Para assar carnes

A carne a ser assada deve pesar pelo 
menos 1 kg para evitar que fique muito 
seca. Se a peça de carne for magra, use 
óleo ou margarina; se tiver gordura, não há 
necessidade. Quando a carne tiver gordura 
em apenas um dos lados, coloque-a no 
Forno com este lado voltado para cima, pois 
quando a gordura derreter untará a parte que 
�cou para baixo.

Inicie o cozimento de carnes vermelhas a 
uma temperatura elevada, reduzindo em 
seguida para o cozimento da parte interna.

A temperatura de cozimento de carnes 
brancas pode ser moderada do início ao �m.

Para veri�car o grau de cozimento, espete 
um garfo na carne: se estiver �rme, signi�ca 
que está ao ponto.

As peças de carne vermelha devem ser 
retiradas do refrigerador com uma hora de 
antecedência para que não endureçam com 
a mudança brusca de temperatura.

Coloque a carne no Forno em recipientes 
adequados e com a borda baixa (recipientes 
com a borda alta di�cultam a circulação do 
calor).

Terminado o cozimento, é aconselhável 
aguardar pelo menos 15 minutos antes de 
cortar a carne para que o molho não escorra. 
Antes de servir, mantenha os pratos no Forno 
a temperatura mínima.


