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 Dicas de Operação
Seção

5

Limpeza e Manutenção
Seção

6

 ADVERTÊNCIA
Risco de Contaminação do Alimento

Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.

6.1 Dicas especiais

• Com a tecnologia Cleartec ficou mais fácil ter 
seu Forno limpo. A cavidade é esmaltada e lisa, 
evitando o acúmulo de gordura e facilitando a 
limpeza.

• Limpe o Forno antes que ele fique sujo demais. 
Limpar um Forno muito sujo leva mais tempo e 
produz mais fumaça que de costume.

• Após uma utilização prolongada do Forno e 
quando forem feitos pratos com elevado con-
teúdo 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.

• Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou 
raspadores metálicos para limpar o vidro da 
porta do Forno, já que eles podem danificar a 
superfície, resultando em quebra de vidro.

• Utilize um detergente líquido ou desengordu-
rantes para limpar o vidro da porta do Forno.

• Os acessórios podem ser lavados em Lava-lou-
ças.

• 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.

• Não utilizar máquinas de limpeza a vapor.
• Nunca utilize produtos inflamáveis para limpar 

o Forno.
• Caso haja derramamento de gordura no interior 

do Forno, espere o produto resfriar e limpe a re-
gião com uma esponja macia e detergente líqui-
do. Passe um pano úmido para remover eventu-
ais restos de detergente ou cinza.

5.1 Dicas de uso 

Para obter um melhor aproveitamento do seu Forno e resultado de assamento siga algumas dicas: 

• Níveis de prateleira: Seu Forno possui uma prateleira que pode ser encaixada em diferentes po-
sições, conforme sua necessidade. Antes de ligar o forno, ajuste a posição de acordo com o 
alimento que será preparado.

• Nunca coloque a assadeira diretamente sobre a base (chão) do forno. 
• Utilize uma assadeira de tamanho adequado, que permita a circulação do calor por todo o ali-

mento. Centralize a forma na prateleira. 
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1. Desligue o aparelho da rede elétrica, desligando o disjuntor. 
Antes de substituir a lâmpada, certifique-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 removê-la do soquete. Substitua a lâmpa-
da por outra similar de 220 V, 25 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 correta-
mente, pois ela protege a lâmpada das altas temperaturas do 
Forno.

5. Volte a conectar o aparelho à rede elétrica.

 ADVERTÊNCIA
Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o pino de conexão terra.

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões.

Não seguir essas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque 
elétrico.

 6.2 Trocando a lâmpada do Forno
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Como Resolver Problemas
Seção

8

8.1 Soluções práticas

Antes de chamar a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

PROBLEMA VERIFIQUE

O Forno não funciona

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 os botões de controle eletrônico. 
Veja a seção deste manual que descreve a operação que você está 
executando.

Se o Timer não está na posição “0”.

Se um dos 2 botões não está na posição “0”.

Os resultados culinários não 
são os que você esperava

Se o Forno não está nivelado (veja a Seção de Instalação do seu 
produto).

Se temperatura, posição de prateleira e função de assamento 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 confiável, ou numa receita, o 
tipo e tamanho de assadeira recomendados.

Se ao assar, não existia espaço suficiente 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.

A lâmpada não acende

Se a lâmpada está queimada.

Se a lâmpada não está bem encaixada.

Se o botão “Seletor de Função” está na posição desligado.




