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Tecla Liga|Desliga: Liga ou desliga o forno.

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

 Lâmpada do forno

 Descongelar

 Resistência Inferior

 Resistência Superior

 Resistências Superior e Inferior

 Grill

 Modo de cozimento delicado

 Modo de cozimento rápido

 Modo pizza

 Modo assar

Tecla Minha Receita: Permite que você grave 
a programação para a sua receita favorita. 

Indicador de Temperatura: Exibe a 
temperatura programada para o cozimento.

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

Indicador de Temperatura Residual: 
Permanece aceso até que o forno atinja uma 
temperatura segura (30°C).
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Tecla Timer: Programa um certo tempo para 
o cozimento. Ao �nal da contagem regressiva, 
o produto emite um sinal sonoro.

Tecla Cancela: Cancela a programação.

Tecla Início +10: Toque nesta tecla para iniciar 
o cozimento depois de fazer a programação 
ou para acrescentar mais 10 minutos de 
cozimento.

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

Indicador de Alarme: Acende quando o forno 
emite algum alarme sonoro.

Indicador de Tempo Final de Cozimento: 
Acende quanto você programa um horário 
para o �nal do cozimento.

Indicador de Tempo de Cozimento: 
Acende quando você programa um tempo 
de cozimento.

Indicador do Timer: Acende quando o Timer 
é programado.

Indicador de Tempo|Relógio: Exibe o tempo 
programado ou a hora do dia.

Indicadores das Funções: O indicador 
acende de acordo com a função programada 
através da tecla Função.
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Antes de Usar o Forno pela Primeira Vez
IMPORTANTE
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 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 que tem a função 
de resfriar o painel de controle. Este ventilador é 
acionado automaticamente quando é feita uma 
programação e permanece ligado por aprox. 15 
minutos após o desligamento do produto.

Como Usar

Acertando o Relógio
Quando o plugue do cabo elétrico é conectado 
na tomada, o Forno emite um sinal sonoro e os 
dois  dos minutos começam a piscar no visor, 
indicando que o relógio pode ser ajustado.

Ajustando o Relógio quando o Fogão é 
Conectado à Energia Elétrica

1 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

2 Toque na tecla  para con�rmar e ajustar as 
horas: os dois  das horas começam a piscar.

3 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

4 Toque na tecla  para con�rmar a programação.

Ajustando o Relógio depois do Primeiro Uso

1 Toque nas teclas  e  ao mesmo tempo: o 
Forno emite um sinal sonoro e os dois  das 
horas começam a piscar.

2 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

2 Toque na tecla  para con�rmar e ajustar os 

minutos: os dois  dos minutos começam a 
piscar.

3 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

4 Toque na tecla  ou aguarde 5 segundos para 
con�rmar a programação.

Acendendo a Lâmpada do Forno
1 Toque na tecla .

2 Toque na tecla  uma vez para acender a 
lâmpada.

3 Toque na tecla  11 vezes ou uma vez na tecla 
 para apagar a lâmpada.

A lâmpada permanece acesa durante o 
funcionamento do forno.

Desligando o Alarme Sonoro
Para desligar os sinais sonoros emitidos durante 
a programação:

1 Toque nas teclas ao mesmo tempo por 
3 segundos. O Fogão emite um sinal sonoro 
indicando que a programação foi aceita.

2 Para ligar os sinais sonoros novamente, toque nas 
teclas  por 3 segundos.

Função Trava do Painel
Para evitar que a programação seja alterada 
acidentalmente, você pode travar o painel de controle. 
Para isso:
1 Toque nas teclas  e  simultaneamente por 

3 segundos: o forno emite um bip indicando que o 
painel foi travado e o indicador  acende no painel 

2 Para destravar o painel, toque nas teclas  e  
novamente por 3 segundos: o forno emite um bip 
indicando que o painel foi destravado e o indicador 

 apaga no painel.

Função Timer (Alarme)
É posível programar a função Timer. Neste caso 
o forno emite um alarme sonoro ao �nal do tempo 
programado.

IMPORTANTE
A função timer não pode ser programada se 
o forno estiver em funcionamento.

1 Toque na tecla  quando o forno não estiver em 
funcionamento: os dois  das horas começam 
a piscar e o indicador  acende no painel.

2 Use a teclas  para ajustar as horas (de 00 a 
23). 

3 Toque na tecla  ou  para ajustar os minutos: 
os dois  dos minutos começam a piscar.
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Para Alterar a Função e a Temperatura 
com o Forno em Funcionamento
1 Toque na tecla  até selecionar a função 

desejada: o indicador da função selecionada 
acende no visor.

2 Se os números indicadores de temperatura 
estiverem piscando, use a teclas  para ajustar 
a temperatura de acordo com a sua necessidade.

3 Toque na tecla  para con�rmar a programação.

Para Alterar o Tempo de Cozimento com 
o Forno em Funcionamento
1 Toque na tecla  para alterar o tempo de 

cozimento: os números indicadores das horas 
começam a piscar

2 Siga os itens 5 a 9 do item “Selecionando a Função, 
a Temperatura e o Tempo de Cozimento”.

3 Siga os itens 2 a 6 do item “Programando o Horário 
para o Final do Cozimento”.

4 Use a teclas  para ajustar (de 00 a 59).

5 Toque na tecla  para con�rmar a programação ou 
aguarde 5 segundos: o visor começa a contagem 
regressiva.

6 Ao �nal do tempo programado para o alarme, 
o Fogão dispara o alarme por 5 minutos. Para 
desligar o alarme, toque em qualquer tecla.

7 Para cancelar o alarme, toque na tecla .

Selecionando a Função, a Temperatura e 
o Tempo de Cozimento
1 Toque na tecla  para ligar o forno.

2 Toque na tecla  até selecionar a função desejada 
(conforme tabela na página 11): o indicador da 
função selecionada acende no visor.

3 A temperatura cada função já vem programada 
de fábrica (conforme indicado na tabela da página 
11). Se os números indicadores de temperatura 
estiverem piscando, signi�ca que a temperatura 
podem ser reajustada; caso contrário, não é 
possível reprogramar.

4 Quando possível, use as teclas  para ajustar 
a temperatura de acordo com a sua necessidade. 
A temperatura aumenta ou diminui a cada 5°C.

5 Toque na tecla  para programar o tempo de 
cozimento: os dois  das horas começam a 
piscar e o indicador  acende no visor.

6 Toque na tecla  para ajustar os minutos: os dois 
 dos minutos começam a piscar.

7 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

8 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

9 Toque na tecla  duas vezes ou aguarde 5 
segundos para con�rmar a programação.

Programando o Horário para o Final do 
Cozimento
Você também pode programar o horário para 
�nalizar o cozimento.

1 Siga os passos 1 a 9 do item “Selecionando a 
Função, a Temperatura e o Tempo de Cozimento”.

2 Toque na tecla  3 vezes: o indicador de tempo 
de cozimento  acende no visor e os dígitos das 
horas começam a piscar.

3 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

4 Toque na tecla  ou  para ajustar os minutos: 
os dígitos dos minutos começam a piscar.

IMPORTANTE
O cozimento é iniciado quando o relógio 
atinge o Tempo para o Final do Cozimento 
menos o Tempo de cozimento.
Por exemplo: se você programa um tempo de 
cozimento de 1 hora e o horário para o �nal 
do cozimento é 13:00, o cozimento começa 
às 12:00 e termina às 13:00.

5 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

6 Toque na tecla  ou  ou aguarde 5 segundos 
para con�rmar a programação.

7 Para cancelar o tempo �nal de cozimento, toque 

na tecla .

IMPORTANTE
A lâmpada permanece acesa durante 
qualquer função de cozimento.

Ao Final do Cozimento
Quando o tempo de cozimento programado termina, 
o painel exibe  e o forno emite 4 bips.

O indicador de temperatura residual  acende no 
visor e a temperatura do forno começa a diminuir. 
O visor continua exibindo a temperatura até que 
chegue a 30oC. Para que o visor volte a exibir o 
relógio, toque 2 vezes na tecla .

Função Minha Receita
1 Toque na tecla  até selecionar a função 

desejada: o indicador da função selecionada 
acende no visor.
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2 Use as teclas  para ajustar a temperatura.

3 Toque na tecla  para programar o tempo de 
cozimento.

4 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

5 Toque na tecla  para programar os minutos.

6 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

7 Mantenha o dedo na tecla  por 3 segundos para 
gravar a função.
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Pré-Aquecimento nas Funções do Forno
Se o indicador  estiver aceso no painel de controle, 
signi�ca que o forno está em pré-aquecimento.

O pré-aquecimento começa em 60°C e aumenta até 
a temperatura programada de 5°C em 5°C.

Depois do pré-aquecimento o Forno emite um sinal 
sonoro indicando que você deve colocar o prato dentro 
do forno e começa o cozimento.

Função Express (10 minutos)
1 Toque na tecla  e o Forno começa a funcionar 

com a seguinte programação:
 - Tempo de cozimento: 10 minutos
 - Todas as funções, exceto a lâmpada.

IMPORTANTE
Após retirar o alimento do Forno, lembre-se 
de tocar na tecla Liga | Desliga para desligar 
o Forno.

Dicas e Conselhos

Para o 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 su�ês, pois o ar frio prejudica o crescimento. Para 
veri�car 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.

IMPORTANTE
Você pode alterar a função, a temperatura e 
o tempo de cozimento conforme explicado 
na página 10.

2 Cada toque na tecla  aumenta o tempo de 
cozimento em andamento em 10 minutos.

3 Para cancelar a função Express, toque na tecla 

.

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 1kg 
para evitar que �que 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) 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.
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Problemas com os Alimentos Assados
Para obter melhores resultados, aqueça o forno antes de assar biscoitos, pães, bolos, tortas, massas, etc. 
Não há necessidade de pré-aquecer o forno para fazer carnes assadas e caçarolas. Os tempos e tempera-
turas necessários para o cozimento podem ser diferentes dos utilizados em seu forno anterior.

Problemas com o 
assado

Causas Soluções

Biscoitos e bolachas 
queimados no fundo.

• Biscoitos e bolachas co-
locados no forno antes de 
completar o tempo de pré-
aquecimento.

• Prateleira do forno com 
muitas formas ou posição da 
prateleira muito baixa.

• Formas escuras absorvem 
calor muito rápido.

• Aguarde que o forno esteja pré-aquecido 
até a temperatura certa antes de colocar 
os alimentos no forno.

• Escolha panelas que permitam deixar 
um espaço de 5 a 10 cm em volta delas 
quando posicioná-las dentro do forno.

• Use uma forma de alumínio de tamanho 
e espessura médios.

Bolos muito escuros 
no topo ou no fundo.

• Bolos colocados no forno 
antes de completar o tempo 
de préaquecimento.

• Posição da prateleira muito 
alta ou muito baixa.

• Forno muito quente.

• Aguarde que o forno esteja pré-aquecido 
até a temperatura certa antes de colocar 
o alimento no forno

• Escolha a posição apropriada para a 
prateleira de acordo com o alimento.

• Programe a temperatura 12°C abaixo do 
recomendado.

Bolos não assam por 
dentro.

• Forno muito quente.

• Tamanho inadequado da 
forma.

• Forma não centralizada no 
forno.

• Programe a temperatura 12°C abaixo do 
recomendado

• Use o tamanho de forma indicado na 
receita.

• Escolha uma posição apropriada para a 
prateleira e posicione a forma de modo 
que haja de 5 a 10 cm de espaço em 
volta da forma.

Bolos desnivelados. • Forno desnivelado.

• Forma muito próxima da 
parede do forno ou prateleira 
com muitas formas.

• Forma empenada.

• Coloque um copo d’água com gradua-
ção no centro da prateleira do forno. Se 
o nível da água estiver desigual, nivele 
o forno.

• Certi�que-se de que há de 5 a 10 cm de 
espaço em volta de cada forma.

• Não use formas amassadas ou empe-
nadas.

Os alimentos não 
estão assados quan-
do acaba o tempo 
programado.

• Forno muito frio.

• Forno muito cheio.

• Porta do forno foi aberta com 
muita frequência.

• Programe a temperatura do forno para 
12°C acima do sugerido e asse de acor-
do com o tempo recomendado.

• Retire todas as formas de dentro do 
forno, exceto as que serão usadas para 
assar.

• Abra a porta do forno somente depois do 
tempo mínimo recomendado na receita.


