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Como Usar

Painel de controle

1 Botão de controle de Gás/Grill: O botão do forno gira nos dois sentidos: no sentido 
horário seleciona a função Grill e no sentido anti-horário seleciona a temperatura desejada 
do forno (Gás).

2 Função Grill: Ao girar o botão de controle nessa posição, aciona a função do Grill. 

3 Botão Seletor de Temperatura do Grill: Seleciona uma das temperaturas do grill. Este 
botão pode ser girado nos dois sentidos (horário e anti-horário).

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

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

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

7 Tecla Convecção: Um ventilador cria 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. 

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

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

10 Tecla Cancela: Cancela a programação.

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

12 Função  Trava Painel: Ao pressionar as teclas Convecção e Timer ao mesmo tempo por 2 
segundos o painel será travado para evitar que a programação seja alterada acidentalmente.

Por motivo de segurança, o grill elétrico e o forno a gás não 
funcionam simultaneamente - o botão que liga o grill desliga o forno.
Por motivo de segurança, o Forno só liga (dá ignição) com a porta 
fechada.
Ao usar o grill, lembrar que o tempo de aquecimento é menor que 
o dos fornos. Cuidado para não queimar os alimentos e também 
não sofrer queimaduras.
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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 : os números indicadores das horas começam a piscar.

2 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.

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

4 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.

5 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.

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, basta tocar ao mesmo tempo nas teclas  

e  por 2 segundos: o indicador  acende para indicar que o painel está travado.

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

Se você tentar tocar nas teclas enquanto o painel estiver travado, o forno emitirá 3 bips e o indicador 
 piscará 3 vezes para indicar que o painel está travado e não é possível fazer a programação.

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 até o limite máximo de 6 horas.

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 30 segundos, a programação é cancelada e o painel volta 
a exibir o relógio.
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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.

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.

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

Se nenhuma tecla for tocada dentro de 30 segundos, a programação é cancelada e o Forno continua 
o processo de cozimento com o tempo programado anteriormente.

Cancelando um processo de cozimento

Para parar um processo de cozimento, basta voltar os botões nas posição de desliga ou também 

pode optar por tocar na tecla .

Quando termina o tempo programado

Quando a contagem regressiva termina, 0:00 começa a piscar no painel e o Forno emite 3 bips a 

cada 5 segundos. Durante o aviso, basta tocar na tecla  para cancelá-lo.

Depois do aviso, o painel retorna à con�guração padrão automaticamente.

Mesmo que os botões estejam fora da posição de desliga, a tecla  permanecerá inativa.

Quando outra temperatura ou função é selecionada, o forno volta a funcionar.

A lâmpada do forno �ca acessa durante o funcionamento do produto.

Após o ciclo de aquecimento do forno e após a temperatura pré selecionada 
ser atingida. será  possível ajustar a chama visivelmente.

Somente haverá centalhamento no ignitor do forno se a porta estiver aberta. 
Existe um dispositivo de proteção que não permite que haja faiscamento para 
acendimento com a porta fechada.
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Antes de usar o forno pela primeira vez

O isolamento térmico do aparelho produz, durante os primeiros minutos de funcionamento, fumaça 
e odores característicos. Por isso, aqueça o Forno vazio por 45 minutos, selecionando a temperatura 
máxima do grill.

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

A prateleira e a bandeja coletora de gorduras devem ser lavados antes da primeira utilização do forno.

Seu Forno possui um ventilador que tem a função de resfriar 
o painel de controle e o puxador da porta. Este ventilador é 
acionado automaticamente quando é feita uma programação 
e permanece ligado por aproximadamente 15 minutos após o 
desligamento do aparelho, mesmo que os botões estejam na 
posição de desligado.

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 o Grill localizado na parte superior do forno.

Para evitar o contato com o vapor quente de dentro do Forno, 
primeiro abra a porta aproximadamente 5 cm por 5 segundos e, em 
seguida, abra completamente.

Se você precisa veri�car o alimento ou acrescentar algum ingrediente 
durante o cozimento, deixe a porta do forno aberta alguns segundos 
para evitar que a queda brusca da temperatura interna do Forno 
inter�ra no cozimento.

Atenção, superfície quente!
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Usando o Forno a Gás

1 Abra totalmente a porta do forno e pressione o botão de controle do gás enquanto 
gira-o no sentido anti-horário até graduação de temperatura máxima. O Forno acenderá 
automaticamente.

2 Mantenha o botão pressionado por 10 segundos para que a chama permaneça acesa, caso 
contrário, o dispositivo de segurança Bloqueia Gás apaga a chama.

3 Em seguida, selecione a temperatura desejada.

O dispositivo de segurança bloqueia o fornecimento de gás quando a chama se apaga 
acidentalmente. Caso a chama não acenda ou apague acidentalmente, retorne imediatamente 
o botão até a posição l (desligado), mantenha a porta do Forno aberta e aguarde pelo menos 
1 minuto para que o gás liberado se espalhe, evitando o risco de explosão. Somente então 
tente acender novamente.

Quando houver falta de energia elétrica, não será possível utilizar o produto.

Usando o Grill

A maioria dos alimentos deve ser colocada na grelha para 
permitir a máxima circulação de ar e manter os alimentos afastados das gorduras e molhos. 
Se você preferir, alguns alimentos, como peixe e fígado, podem ser colocados diretamente na 
bandeja coletora de gordura.

Seque cuidadosamente os alimentos antes de grelhar, para evitar respingos.

Unte ligeiramente a carne e o peixe com um pouco de óleo ou manteiga derretida para mantê-
los úmidos durante o grelhado.

Os acompanhamentos, como tomates e batatas podem ser colocados embaixo da grelha 
quando você estiver grelhando carne.

Quando quiser torrar pão, sugerimos a utilização da guia superior.

Os alimentos devem ser virados durante o cozimento conforme a necessidade.

1 Para ligar o Grill, primeiro gire o botão de controle do gás até o símbolo  e depois o botão 
do Grill sentido horário para a posição desejada.

2 Ajuste a posição da bandeja coletora de gordura e da grelha para permitir diferentes 
espessuras de alimentos. Coloque os alimentos perto do grill para um grelhado mais rápido 
e mais afastados para um grelhado mais lento.

3 Pré-aqueça a grelha durante alguns minutos antes de grelhar bifes ou de torrar pão. Ajuste 
a temperatura e a prateleira durante o cozimento conforme a necessidade.
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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 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.
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Tabela de Tempo/Temperatura

Cozimento no forno a gás

Os tempos indicados não incluem o pré-aquecimento. Pré-aqueça sempre o forno vazio durante 
10 minutos.

Receita
Peso
(kg)

Etapa
Temperatura 

(oC)
Tempo de 
cozimento

Bolo 0,7
1 180

10 min. (pré-
aquecimento)

2 180 30 min

Frango 2,0
1 220 60 min

2 220 20 min

Batata 1,3 1 220 60 min

Pão de queijo 0,45
1 180

15 min. (pré-
aquecimento)

2 180 30 min

Pizza 0,65
1 220

10 min. (pré-
aquecimento)

2 220 15 min

Pizza 
congelada

0,45
1 200

10 min. (pré-
aquecimento)

2 200 20 min

Lasanha 3,4
1 200 30 min

2 200 20 min

Lasanha 
congelada

0,65
1 200 20 min

2 200 35 min
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Bifes 4 800 3 Máx 12~15 12~14

Bifes de gado 4 600 3 Máx 10~12 6~8

Salsichas 8 / 3 Máx 12~15 10~12

Costeletas de porco 4 600 3 Máx 12~16 12~14

Frango (emmetades) 2 1000 3 Máx 30~35 25~30

Espetinhos 4 / 3 Máx 10~15 10~12

Frango (peito) 4 400 3 Máx 12~15 12~14

Hamburger* 6 600 2 Máx 20-30

*Pré-aquecer durante 5’00'’

Peixe (filés) 4 400 3 Máx 12~14 10~12

Sanduiches 4~6 / 3 Máx 5~7 /

Torradas 4~6 / 3 Máx 2~4 2~3

1 ladoTemp. °CQtde. g

Quantidade Tempo de cozimento em

minutos

2 lados

Grelhar

4
3
2
1

TIPO DE ALIMENTO

Grelhar

Os tempos indicados não incluem o pré-aquecimento. Pré-aqueça sempre o forno vazio durante 
10 minutos.

As temperaturas indicadas são valores de referência. Elas podem ser adaptadas aos seus gostos 
pessoais.

4
3
2
1

Posição das prateleiras


