
forno quando usar as funções que utilizam 

micro-ondas use recipientes que permitam 

cada função para a correta utilização de re-

o sucesso de seus preparos, a vida útil de 

plásticos ou de papel na função micro-on-

do a possibilidade de incendiar-se.

ser lisos, sem nenhum desenho ou detalhe 

em metal. Se essa recomendação não for 

seguida, durante o funcionamento na fun-

ção micro-ondas, pode ocorrer faiscamen-

priados para uso em micro-ondas.

metálicos na função micro-ondas e funções 

combinadas com micro-ondas.

entram em contato com o interior do forno, 

rem em contato com o interior do forno, 

enquanto este estiver funcionando, pode 

da apenas com a função micro-ondas em 

a utilize com outra função. A utilização da 

vaporeira em outra função poderá provocar 

danos.

1.3 RECIPIENTES ADEQUADOS PARA 
USO NO FORNO MULTIFUNCIONAL

Instalação2

2.1 ONDE DEVO INSTALAR? 

O forno multifuncional deve ser instalado:

utensílios utilizados e alimentos que serão 

preparados no forno multifuncional. 

de irradiação de calor (fogão, estufa, etc.) e 

de umidade. A temperatura ambiente no lo-

cal onde o forno estiver instalado não pode 

ultrapassar 35 °C.

podem sofrer interferência de micro-ondas.
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Para obter o máximo rendimento do seu 

forno multifuncional

aumentar o rendimento do aparelho e im-

pedir o superaquecimento dos componen-

tes do forno multifuncional. Caso contrá-

rio, o superaquecimento pode fazer com 

correto e que o espaço por baixo do forno 

de ar adequado.

tado para embutir, deixe um espaço de no 

mínimo 30 cm para a ventilação na parte 

de cima e no mínimo 10 cm nas laterais e 

funcionamento do produto.

de armários com portas.

2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para instalar corretamente o forno mul-

possui:

mada onde será ligado o forno multifun-

cional.

com queda de tensão de, no máximo, 10%.

Ligação 

monofásica 

(220V)

Disjuntor 

monopolar 16A

Ligação 

bifásica 

(220V)

Disjuntor 

bipolar 16A



1.  

e materias de embalagem que vem com o pro-

sobre o puxador e sobre botão seletor. 

2. 

dentro do forno multifuncional.

3.

nal com um pano macio. (Para mais informa-

ções sobre os procedimentos de limpeza, ver 

4.  

de. A remoção causará danos ao produto.

5. Posicione o forno multifuncional no local de 

instalação conforme indicado no capítulo 2.1 

6. 

2.3 INSTALAÇÃO DO FORNO MULTIFUNCIONAL

rio na parte inferior da cavidade. está bem encaixado.

8.  Conecte o plugue do forno multifuncional em 

9.  Ao ligar o produto pela primeira vez, o produ-

como padrão.

10. Se concluir a instalação e o produto não funcio-

7. 
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