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5. LIMPANDO SEU FORNO

5.1 Dicas especiais

• Depois que o Forno esfriar, retire qualquer 
resíduo ou cinza com um pano úmido. 

• Limpe o Forno antes que ele fi que sujo 
demais. Limpar um Forno muito sujo leva 
mais tempo e produz mais fumaça que de 
costume. Caso o produto fi que sujo por 
muito tempo, podem haver manchas e 
amarelamento das partes.

• Após uma utilização prolongada do Forno 
e quando forem feitos pratos com elevado 
conteúdo de água (por exemplo: pizzas, 
vegetais recheados etc.), é possível que haja 
acúmulo de vapor no interior e na junta 
da porta do Forno. Quando o Forno esfriar, 
limpe as gotículas de água com um pano 
ou esponja macios. 

• Ciclo de Limpeza da parte interna do 
forno: Ligar o forno em vazio em uma 
temperatura de 200 °C durante cerca de 
uma hora. No fi nal do ciclo e com o forno 
frio, usar, se necessário, uma esponja úmida 
para retirar eventuais restos de alimentos. 

• Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
• Utilize um detergente líquido ou 

desengordurantes (neutro) para limpar o 
vidro da porta do Forno.

• Sempre remova o resto de detergente 
com pano umedecido e seque o produto 
com pano ou papel. O acúmulo de água 
e resíduos pode provocar o aparecimento 
de manchas e desencadear o processo de 
ferrugem.

• Para evitar riscos e manchas nas áreas em 
aço inoxidável do forno, limpe o produto 
no sentido do escovamento do aço e 
enxugue-o imediatamente após a limpeza.

• Os acessórios podem ser lavados em Lava-
louças.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
SOBRE SEU PRODUTO INOX
Todos os tipos de aço inox do 
mercado, apesar de resistentes, podem 
sofrer corrosão (ferrugem) quando 
atingidos por produtos de limpeza 
que contenham cloro, como alvejantes 
e água sanitária. Diferentemente 
dos utensílios de cozinha, muitos 
eletrodomésticos são fabricados com 
um tipo de aço inox magnético que 
permite a fi xação de ímãs. Utensílios 
de cozinha, como talheres de inox, 
por exemplo, são menos suscetíveis à 
corrosão porque são constantemente 
lavados e secos, ou seja, raramente 
acumulam sujeira ou resíduos de 
produtos de limpeza nos cantos e 
frestas. Porém, eletrodomésticos exigem 
cuidados especiais, do contrário, 
poderão apresentar sinais de oxidação.
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5.2 Removendo a porta do Forno

Para facilitar a limpeza do Forno, você pode remover a porta.

IMPORTANTE
• Para evitar acidentes, use as duas mãos para remover ou recolocar a porta do Forno. 
• Não levante ou carregue a porta pelo puxador. 
• Não use o puxador ou qualquer parte frontal para levantar o Forno.

5.2.1 PARA REMOVER A PORTA DO 
FORNO

1. Certifi que-se de que o Forno não está 
quente, a fi m de se evitar queimaduras. 
Abra completamente a porta do Forno. 

2. Destrave as duas travas 
da porta Forno que 
se encontram nas 
extremidades 
inferiores da 
cavidade.

 Observe 
atentamente a 
posição da trava, 
pois se a porta não 

Posição 
destravada

Posição 
travada

3. Feche a porta com 
cuidado, até onde 
for possível fechá-
la. Puxe a porta 
para fora, pela 
parte de baixo, 
para removê-la.

4. Coloque a porta em 
alguma superfície plana 
e segura para evitar riscos ou 
danos.

5.2.2 PARA RECOLOCAR A PORTA 
DO FORNO

estiver completamente destravada, você 
não conseguirá retirá-la.

1. Encaixe a porta do 
Forno de maneira 
que os braços 
da dobradiça 
encaixem nas 
fendas. 

2. Abra completamente 
a porta e gire 
as travas das 
dobradiças para 
travar a porta.

3. Feche a porta 
do Forno.

 Se a porta não 
funcionar bem, repita 
os passos 1 e 2.
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6. MANUTENÇÃO

Substituindo a lâmpada do Forno

1. Desligue o aparelho 
da rede elétrica, 
retirando o 
plugue da 
tomada ou 
desligando o 
disjuntor. Antes 
de substituir 
a lâmpada,  
certifi que-se de que 
o Forno e a lâmpada 
estejam frios.

2. Remova a cobertura 
de vidro da 
lâmpada, na 
parte de trás 
do Forno, 
girando-a em 
sentido anti-
horário.

3. Puxe a lâmpada 
para remove-la 
do soquete.  
Substitua a 
lâmpada por 
outra similar 
de 220 V,  40 W. 
(Para aumentar 
a vida útil da 
lâmpada nova,  evite 
manuseá-la com a mão nua, 
utilize luva ou  pano) – Tipo 
halógenas G9.

4. Volte a colocar a 
cobertura de vidro 
da lâmpada, 
rosqueando-a 
no sentido 
horário. A 
cobertura 
precisa ser 
colocada 
corretamente, pois ela 
protege a lâmpada das altas 
temperaturas do Forno.

5. Volte a conectar o aparelho à rede elétrica.
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7. COMO RESOLVER PROBLEMAS

Soluções práticas

PROBLEMA CAUSA

O Forno ou 
o grill não 
funciona

 Verifi que:

• Se há falta de energia elétrica.

• Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor não 
desarmou.

• Se você não ajustou corretamente o painel de controle. Veja a seção deste 
manual que descreve a operação que você está executando.

• Certifi que-se de que o botão de seleção de funções (1) não esteja na 
posição “ ”.

Os resultados 
culinários não 
são os que você 
esperava

Verifi que:

• Se o Forno não está nivelado.

• Se temperatura ou o modo de cozimento do Forno não estão adequados. 

• Se você não preaqueceu o Forno antes de assar (nas funções recomendadas).

• Se você está usando uma assadeira que não é do tipo ou tamanho correto. 
Procure num livro de culinária confi ável, ou numa receita, o tipo e tamanho 
de assadeira recomendados.

• Se ao assar, não existia espaço sufi ciente para circulação do ar em volta da 
assadeira. Deixe de 4 a 5 cm de espaço em toda a volta da assadeira. Tem que 
haver um espaço mínimo de 2,5 cm.

• Se a prateleira está bem encaixada e nivelada.

• Se a porta está bem encaixada.

A lâmpada não 
acende

Verifi que:

• Se a lâmpada está queimada.

• Se a lâmpada está bem encaixada.

• Se a função  foi selecionada.

A gaxeta da 
porta está solta

Verifi que:

• A gaxeta é encaixada. Encaixe-a corretamente.
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