
Segurança1
1.1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.

talar o seu produto.

aterramento.

disjuntor antes de realizar qualquer serviço de 

instalação, limpeza ou manutenção.

teor químico.

tes dos produtos de limpeza e higienização.
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1.2 CUIDE DE SUA SEGURANÇA

e foi desenvolvido exclusivamente para uso 

meçar a operar o forno multifuncional.

seguir as instruções descritas neste manual.

fícies quentes e evite deixá-lo pendurado.

pessoas (inclusive crianças) com capacida-

des físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 

ou por pessoas com falta de experiência e 

conhecimento, a menos que tenha recebido 

instruções referentes à utilização do apa-

relho ou estejam sob a supervisão de uma 

pessoa responsável pela sua segurança.

Brastemp pode provocar acidentes e danos 

vidamente encaixado nas roldanas e o eixo 

por uma pessoa treinada pela Brastemp.

de serviços Brastemp.

o pegador do prato crisp para evitar queima-

te o funcionamento do forno multifuncional.

alimentos e bebidas. A secagem de alimentos 

ou roupas e o aquecimento de esponjas, pan-

tufas, almofadas, panos úmidos e similares 

pode causar risco de ignição, lesão ou fogo.

pães ou alimentos.

ou nas proximidades do forno multifuncional.

var fumaça, desligue o produto ou simples-

mente retire o plugue da tomada. Mantenha 

a porta do forno multifuncional fechada para 

abafar qualquer chama.

micro-ondas para aquecimento da água e ou-

tros líquidos, pode resultar em um fenômeno 

chamado de erupção de fervura atrasada. 

aquecemos a água pelo fogo, no micro-ondas, 

a água se aquece por igual, sem a formação 

das bolhas características da fervura. A água, 

apesar da ausência de bolhas, está na tem-

peratura de ebulição (100°C) e, ao entrar em 

contato com a temperatura externa do forno, 

pode provocar respingos que podem ocasio-

nar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, 

evite utilizar recipientes estreitos com garga-

los pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe 

a água descansar por cerca de 30 segundos 

ATENÇÃO: Somente permita que crian-

ças usem o forno sem supervisão quan-

do instruções adequadas tenham sido 

dadas para que a criança esteja apta a 

usá-lo seguramente e que entenda os 
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dentro do forno multifuncional para que a 

temperatura caia levemente.

como tomate, batata, linguiça, salsicha, 

pimentão, etc., devem ser perfurados com 

um garfo antes de irem ao forno. Caso con-

trário esses alimentos poderão explodir.

vem ser aquecidas, pois podem explodir.

mesmo sem casca, devem ser cortados 

para serem reaquecidos. Se esta recomen-

dação não for seguida, os ovos poderão 

Forno ou Grill.

to tempo dentro do forno, pois poderão 

ao preparo desses tipos de alimentos no 

forno multifuncional.

cadas antes de serem servidos às crianças, 

se o calor não estiver bem distribuído no 

alimento, pode provocar queimaduras!

função micro-ondas, pois ela pode explo-

dir devido ao entupimento do bico durante 

devem ser aquecidas na função Micro-on-

das. A utilização em outra função poderá 

sas circunstâncias.

com alta quantidade de molho e gordura, 

efetue a limpeza no interior do produto de 

acordo com as instruções de limpeza (ver 

capítulo 6).

forno, dobradiças ou nas superfícies das 

travas da porta para não prejudicar a ve-

dação do forno.

cional objetos, utensílios ou outros eletrodo-

lação de ar para resfriamento.

da, a tentativa de conserto do aparelho que 

exija a remoção de qualquer cobertura que 

faça proteção contra exposição à energia de 

micro-ondas.

do forno multifuncional.

computadores, eles poderão incendiar-se ou 

no forno multifuncional. Devido as altíssimas 

temperaturas que a calda e o açúcar cristali-

zado atingem, podem ocorrer respingos oca-

sionando assim queimaduras ou acidentes.

das para assegurar que elas não estejam 

brincando com o aparelho.

ze o puxador da porta para pendurar objetos.

de comida depositados devem ser retirados.



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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