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Painel de controle

Tecla Liga|Desliga: Liga ou desliga o forno.

Tecla Funções: Seleciona uma das 12 funções do forno, com temperaturas pré-
programadas. A cada toque nesta tecla o forno seleciona uma função na seguinte 
sequência.

 Aquecimento Inferior à  Aquecimento Superior à  Aquecimento Tradicional à 

 Descongelar à  Grill à  Grill + Aquecimento Superior à  Grill + Aquecimento 

Inferior à   Cozimento por Convecção à   Convecção + Aquecimento Inferior                                                  

à  Convecção + Aquecimento Tradicional à  Convecção + Grill + Aquecimento Inferior 

à  Convecção + Grill.

Tecla Timer|Relógio: Programa o tempo de cozimento ou o relógio.

Teclas +|-: Ajustam o tempo de cozimento ou a hora do dia.

Receitas:LSeleciona uma das 9 receitas programadas, com função, temperatura e 
timer pré-programados. A cada toque na tecla o forno seleciona uma receita na seguinte 
sequência:

Favorita à Bolo à Frango (em 2 etapas) à Batata à Pão de Queijo à Pizza à Pizza 

Congelada à Lasanha (em 2 etapas) à Lasanha Congelada.
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Tecla Cancela: Cancela a programação.

Tecla Início: Inicia o cozimento depois que é feita a programação.

Indicador de Calor Residual: Acende quando o forno é desligado e permanece aceso 
no painel de controle até que a temperatura no interior esteja abaixo de 40 °C.

Indicadores de Temperatura: Exibem a temperatura selecionada para o cozimento.

Indicadores de Receitas: Informa o tipo de receita selecionado.

Indicador de Painel Travado: Acende quando a função Trava do Painel é selecionada.

Indicador da Função Timer: Acende quando a função Timer é programada.

Indicadores do Timer|Relógio: Exibem o tempo programado ou a hora do dia.

Indicador de Pré-Aquecimento: Permanece aceso no painel de controle até que a 
temperatura programada seja alcançada.

Indicadores das Funções: Acende de acordo com a função selecionada através da 
teclas Funções.

11

12

13

14

15

Após retirar o alimento do Forno, lembre-se de apertar a tecla .

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!

A lâmpada do forno �ca acessa durante o funcionamento do produto.
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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 o programa  e 
a temperatura 250 °C

Deixe o Forno esfriar e limpe o interior do produto com água quente e detergente neutro.

A prateleira, a bandeja coletora de gordura e as guias da prateleira devem ser lavados antes da 
primeira utilização do Forno.

Seu Forno possui um ventilador, cuja a função é resfriar o painel 
de controle e o puxador da porta. Este ventilador é controlado 
por um termostato e é acionado quando a temperatura é igual 
ou superior a 70°C, mesmo que o forno esteja desligado. Se a 
temperatura estiver inferior a 70°C, o ventilador não funcionará.

Como Usar

Acertando o relógio

Quando o forno é energizado ou após falta de energia elétrica, todas as luzes acendem no painel 
de controle por 1 segundo e o aparelho emite um sinal sonoro. Em seguida todas as lâmpadas 
apagam no painel.

1 Toque na tecla  por 1 segundo para ligar o Forno.

2 Toque na tecla : os números indicadores das horas começam a piscar.

3 Use as teclas  para ajustar as horas (de 00 a 23). Um toque na tecla duminui ou aumenta 
um número. Mantendo o dedo na tecla os números mudam rapidamente.

4 Toque na tecla  para ajustar os minutos: os números indicadores dos minutos começam a piscar.

5 Use as teclas  para ajustar os minutos (de 00 a 59). Um toque na tecla duminui ou aumenta 
um número. Mantendo o dedo na tecla os números mudam rapidamente.

6 Toque na tecla  para con�rmar a programação.

Para cancelar e voltar para a hora programada anteriormente, toque na tecla .

Se nenhuma tecla for tocada dentro de 20 segundos, a programação é cancelada e o painel volta 
a exibir a hora antes da alteração.



14

Como Usar

Função trava do painel

Para evitar que alguma função do produto seja programada acidentalmente e inicie a contagem 
do timer, você pode travar o painel de controle. Para isso:

1 Toque nas teclas  simultaneamente por 2 segundos: o indicador  acende para indicar 
que o painel está travado.

2 Apenas a tecla  pode ser acionada quando o painel está travado.

3 Para destravar o painel, toque nas teclas  novamente por 2 segundos: o indicador  
apaga no painel.

Se você tentar tocar nas teclas enquanto o painel estiver travado, o forno emitirá 2 bips, o indicador 
 piscará 3 vezes e as teclas  permanecerão acesas no painel por 10 segundos para indicar 

que o painel está travado e não é possível fazer a programação.

Funções

 Aquecimento Inferior
Função desempenhada por uma resistência localizada internamente, na parte inferior do Forno, a 
qual fornece um aquecimento mais concentrado na base dos alimentos.

 Aquecimento Superior
Função desempenhada por uma resistência localizada internamente, na parte superior do Forno. É 
recomendada para dar acabamento na superfície dos alimentos, como dourar ou gratinar, por exemplo.

 Aquecimento Tradicional
As resistências superior e inferior funcionam simultaneamente para fornecer um método de cozimento 
convencional. O aquecimento é transferido para o centro do Forno através de condução natural,  
fazendo com que a temperatura externa superior e inferior dos alimentos sejam mais uniformes.

 Descongelar
Nesta função o ar circula a temperatura ambiente dentro do forno, ao redor do alimento. Esta é 
uma maneira de acelerar o descongelamento de alimentos mais delicados, como peixes e aves.

 Grill
O grill é uma resistência elétrica instalada na parte superior, dentro do Forno, a qual aquece e emite 
radiação infra-vermelha. Serve para dourar, grelhar ou gratinar os alimentos.

 Grill + Aquecimento Superior
A resistência superior e o grill são acionados simultaneamente para que se obtenha um alimento 
grelhado por completo. Está combinação de funções é indicada para o acabamento super�cial de 
alimentos maiores, proporcionando uma maior potência para gratinar ou dourar.

 Grill + Aquecimento Inferior
O grill e a resistência inferior são acionados simultaneamente para proporcionar um cozimento 
prolongado de peças grandes de alimentos, como carnes e peixes, para as quais se deseja um 
bom cozimento interno com o efeito da gratinação. Tenha cuidado ao utilizar prateleiras muito 
próximas ao grill.
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 Cozimento por Convecção
Uma resistência circular e um ventilador criam um �uxo de ar quente ao redor dos alimentos,  
fornecendo calor e cozinhando-os. Esta função proporciona uma melhor distribuição de calor 
no interior do forno, deixando a temperatura mais uniforme em todas as partes, o que, além de 
proporcionar um cozimento uniforme, agiliza o tempo de preparo. É ideal para o cozimento com 
mais de uma prateleira ao mesmo tempo.

 Convecção + Aquecimento Inferior
O ventilador e a resistência inferior são acionados simultaneamente para aumentar a rapidez do 
cozimento e proporcionar crocância na base dos alimentos. Esta função é indicada para bolos, 
pizzas, massas, pães, carnes e aves.

 Convecção + Aquecimento Tradicional
O ventilador e as resistências superior e inferior são acionados simultaneamente para um cozimento 
uniforme e mais rápido. Esta função é indicada para qualquer preparo, como por exemplo doces, 
salgados, carnes, peixes e vegetais. Tenha cuidado com a distância entre os alimentos e a resistência 
superior. Evite mantê-los muito próximos.

 Convecção + Grill + Aquecimento Inferior
O ventilador, o grill e a resistência inferior são acionados simultaneamente para aumentar a potência e 
agilizar o processo de cozimento. Esta função é a mais rápida e pode ser aplicada a qualquer prato, 
preferencialmente para peças grandes de carne, garantindo a crocância na superfície. Contudo, 
requer muito cuidado durante o preparo.

 Convecção + Grill 
O ventilador e o grill são acionados simultaneamente. O calor gerado pelo grill é direcionado 
diretamente à superfície do alimento, enquanto o ventilador distribui o calor dentro do forno. Esta 
função pode economizar de 30 a 40% de energia, além de fornecer um resultado mais crocante. 
Ideal para se obter carnes e aves grelhados.

Selecionando a função e a temperatura de cozimento

1 Toque na tecla  para ligar o forno.

2 Toque na tecla  até selecionar a função desejada: o indicador da função selecionada acende 
no visor. 

3 A temperatura para cada função já vem programadas de fábrica (conforme indicado na página 
19). O indicador de temperatura pisca para indicar que a temperatura pode ser reajustada, exceto 

para a função Descongelar. Use as teclas : um toque na tecla duminui ou aumenta a 
temperatura em 5 oC. Mantendo o dedo na tecla os números mudam rapidamente. Para cada 
função existe um limite máximo de ajuste de temperatura; caso este limite seja excedido, o Forno 
emitirá 2 bips para informar que o limite foi atingido.

Para cancelar a programação, toque na tecla : o Forno voltará a exibir o relógio.

Se nenhuma tecla for tocada dentro de 60 segundos, a programação é cancelada e o painel volta 
a exibir o relógio.



16

Como Usar

Ajustando o timer e iniciando o cozimento

Para programar o tempo de cozimento, depois de selecionar a função e ajustar a temperatura:

1 Toque na tecla : os indicadores do timer começam a piscar e o indicador  acende no painel.

2 Use as teclas : um toque na tecla duminui ou aumenta o tempo em 1 minuto. Mantendo 
o dedo na tecla os números mudam rapidamente. Para cada função existe um limite máximo 
de tempo; caso este limite seja excedido, o Forno emitirá 2 bips para informar que o limite foi 
atingido.

3 Toque na tecla  para con�rmar a programação e iniciar o cozimento.

Para cancelar a programação, toque na tecla : o Forno voltará a exibir -:--. Se o Forno estiver em 
um processo de cozimento, este será cancelado.

Se nenhuma tecla for tocada dentro de 60 segundos, a programação é cancelada e o painel volta 
a exibir o relógio.

Pré-aquecimento

Antes de iniciar o cozimento acontece o pré-aquecimento do Forno até que a temperatura programada 
seja alcançada. Durante este processo o timer permanece parado.

Para indicar que o Forno está em pré-aquecimento, o indicador °C  permanece aceso no painel. 

Assim que a temperatura programada é alcançada, este indicador e a tecla  �cam piscando e 
o Forno emite 3 bips a cada 20 segundos dentro de 60 segundos.  Em seguida, o Forno inicia o 

cozimento. Se a tecla  não é tocada, o timer começa a funcionar automaticamente.

É possível iniciar o funcionamento do timer durante o processo de pré-aquecimento. Para isso basta 

tocar na tecla . Isto faz com que o timer comece a funcionar imediatamente, porém o processo 
de pré-aquecimento continua até que a temperatura programada seja alcançada.

Dica: Para agilizar o tempo de pré-aquecimento do Forno, utilize a função  Convecção + Grill 
+ Aquecimento Inferior até que a temperatura desejada seja atingida. Depois cancele a execução 
desta função e selecione a programação ideal para o prato desejado.

O processo de pré-aquecimento é ignorado se a temperatura do 
forno já está acima da programada. Neste caso, o Forno começa 

a funcionar assim que a tecla  Início é tocada, exibindo a 
temperatura programada.

Alterando o timer durante um processo de cozimento

Para reprogramar o tempo de cozimento depois que o processo de cozimento já foi iniciado:

1 Toque na tecla : os indicadores do timer começam a piscar o tempo em andamento.

2 Use as teclas : um toque na tecla duminui ou aumenta o tempo em 1 minuto. Mantendo 
o dedo na tecla os números mudam rapidamente.
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3 Toque na tecla  para con�rmar a programação e iniciar o cozimento com o novo tempo 
programado. Se o tempo é con�rmado com 0:00, o Forno começa o processo de cozimento 
automaticamente com a opção de tempo indeterminado (ver mais informações na página 17).

Para cancelar a programação, toque na tecla : o Forno voltará ao tempo programado anteriormente.

Se nenhuma tecla for tocada dentro de 10 segundos, a programação é cancelada e o Forno continua 
o processo de cozimento com o tempo programado anteriormente.

Alterando a temperatura durante um processo de cozimento

Para reprogramar a temperatura de cozimento depois que o processo de cozimento já foi iniciado:

1 Toque na tecla : os indicadores de temperatura começam a piscar a temperatura em andamento.

2 Use as teclas : um toque na tecla duminui ou aumenta a temperatura em 5 oC. Mantendo 
o dedo na tecla os números mudam rapidamente.

Para cancelar a programação, toque na tecla : o Forno voltará à temperatura programada 
anteriormente.

Se nenhuma tecla for tocada dentro de 10 segundos, a programação é cancelada e o Forno continua 
o processo de cozimento com a temperatura programada anteriormente.

Iniciando o processo de cozimento com tempo indeterminado

Você pode iniciar o cozimento sem programar o tempo. Para isso, basta tocar na tecla  depois 
de selecionar a função e a temperatura. Isto faz com que o Forno funcione continuamente, sem um 
tempo programado para desligar automaticamente. Porém, cada função possui um tempo máximo 
pré-programado para o funcionamento. Desta forma, assim que o tempo máximo (8 horas) é 
alcançado, o processo de cozimento é interrompido. Para indicar que o Forno está em funcionamento, 
o indicador  acende no painel assim que o processo de cozimento é iniciado.

Usando as receitas pré-programadas

Este Forno possui 9 receitas pré-programadas. Quando uma receita é selecionada, a função, a 
temperatura e o tempo de cozimento já estão programados e não é possível alterá-los (veja a tabela 
na página 20). As receitas podem ser selecionadas na sequência indicada na página 11.

Algumas receitas são divididas em 2 etapas, pois precisam de funções diferentes que são alteradas 
automaticamente durante o processo de cozimento.

A primeira opção de receitas - Favorita - tem uma programação diferente, pois foi desenvolida para 
que você possa de�nir a função, a temperatura e o tempo de cozimento da sua receita favorita e 

gravá-la para usar mais vezes apenas tocando na tecla . Veja como programar a sua receita 
favorita na página 18.
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Programando a receita favorita

1 Toque na tecla : os indicadores de receitas exiberm FAVORITA.

2 Toque na tecla  para selecionar a função desejada.

3 Use as teclas  para programar a temperatura desejada.

4 Toque na tecla : os indicadores do timer começam a piscar.

5 Use as teclas  para programar o tempo desejado.

6 Toque na tecla  para gravar a programação. Os indicadores de receitas exibem OK e a tecla  

 começa a piscar. Em seguida, os indicadores voltam a exibir FAVORITA e o Forno emite 1 bip.

7 Toque na tecla  novamente para iniciar o cozimento.

Para usar a receita Favorita outras vezes, toque na tecla  e, em seguida, toque na tecla .

Para alterar a programação, sigas os mesmos passos descritos acima.

Cancelando um processo de cozimento e indicador de calor residual

Para parar um processo de cozimento, basta tocar na tecla . O painel voltará ao modo de espera.

Quando o forno é desligado e a temperatura é maior do que 40 °C, o indicador de calor residual  
 permanece aceso no painel, assim como  o idicador de temperatura interna do Forno. Assim 

que a temperatura estiver abaixo de 40 oC o indicador de calor residual e de temperatura apagam 
automaticamente.

Quando termina o tempo programado

Quando a contagem regressiva termina, 0:00 começa a piscar no painel e o Forno emite 3 bips por 
3 vezes com um intervalo de 5 segundos, indicando que o processo de cozimento foi �nalizado.

Em seguida o painel volta ao modo de espera automaticamente. Para parar os bips, toque em 
qualquer tecla.

Acendendo/apagando a lâmpada do Forno

A lâmpada do Forno se acende automaticamente assim que começa o processo de cozimento 

(quando a tecla  é tocada) e permanece acesa durante todo o processo.

Quando o processo de cozimento termina, a lâmpada se apaga automaticamente.
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Indicador Função
Faixa de 

temperatura
Temperatura 

padrão

Aquecimento inferior 60 - 230 oC 100 oC

Aquecimento superior 150 - 230 oC 150 oC

Aquecimento tradicional 50 - 250 oC 220 oC

Descongelar Sem aquecimento Sem aquecimento

Grill 180 - 240 oC 210 oC

Grill + aquecimento 
auperior

180 - 240 oC 210 oC

Grill + aquecimento 
inferior

180 - 240 oC 210 oC

Cozimento por convecção 50 - 240 oC 180 oC

Convecção + 
aquecimento inferior

60 - 120 oC 100 oC

Conecção + aquecimento 
tradicional

50 - 250 oC 220 oC

Convecção + grill + 
aquecimento inferior

180 - 240 oC 210 oC

Convecção + grill 180 - 240 oC 210 oC

Tabela de temperatura e tempo das funções

A faixa de tempo de execução vai de 00:00 a 08:59.

O tempo padrão de execução é de 8 horas para qualquer função. 
Este é o tempo ajustado quando se inicia uma programação sem 
ajustar um tempo de cozimento.
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Receita
Peso
(kg)

Etapa
Temperatura 

(oC)
Tempo de 
cozimento

Função

Bolo 0,7
1 165 Pré-aquecimento Cozimento por 

convecção2 165 55 min.

Frango 2,0
1 220 30 min.

Cozimento por 
convecção

2 220 10 min. Convecção + grill

Batata 1,3 1 220 50 min.
Cozimento por 

convecção

Pão de 
queijo

0,45
1 180 Pré-aquecimento Cozimento por 

convecção2 180 20 min.

Pizza 0,65
1 220 Pré-aquecimento Aquecimento 

tradicional2 220 18 min.

Pizza 
congelada

0,45
1 200 Pré-aquecimento Cozimento por 

convecção2 200 18 min.

Lasanha 3,4 1 200 40 min.
Aquecimento 

tradicional

Lasanha 
congelada

0,65
1 200 30 min.

Cozimento por 
convecção

2 200 5 min. Convecção + grill

Tabela das receitas

O tempo de pré-aquecimento depende das condições ambientais 
e de instalação.
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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 dificultam a circulação 
do calor) ou então diretamente sobre a 
prateleira, colocando a bandeja coletora de 
gordura embaixo para recolher os respingos 
e a gordura.

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.

Dicas e Conselhos


