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CONHEÇA O SEU FORNO ELÉTRICO CUIDADOS BÁSICOS
 Leia atentamente este manual.
 ATENÇÃO: eletricidade e água for -

mam uma combinação extrema -
mente perigosa. Portanto:

 Nunca use o forno no banheiro ou
perto de alguma fonte de água.

 Nunca deixe ou guarde o forno
num lugar de onde possa cair den-
tro da pia.

 Nunca mergulhe o forno em água
ou qualquer outro tipo de líquido.

 Evite usar o forno ao ar livre.

 

 Não deixe o forno funcionando
sem supervisão.

 Guarde-o num local onde crianças
não possam alcançá-lo.

 Nunca encoste no forno enquanto
ele estiver ligado: a temperatura
da porta e outras superfícies exter-
nas pode ser bastante elevada, es-
pecialmente quando se tosta pães.

 Sempre que possível, use luvas tér-
micas.

 Pão e alguns outros alimentos po-
dem pegar fogo se forem superco-
zidos. Portanto, nunca use o forno
perto de cortinas ou outros materi-
ais inflamáveis.

 Não embrulhe os alimentos em
plástico, papel ou alumínio, pois
isso danificará o aparelho e tais em-
balagens podem pegar fogo.

 Para evitar risco de incêndio, quei -
madura ou choque elétrico a si ou
a terceiros, nunca se afaste do
forno enquanto ele permanecer
conectado a uma tomada.

 Se o cordão elétrico estiver danifi -
cado, não use o forno: leve-o para
uma assistência técnica autori -
zada.

 Mantenha o cordão elétrico afas -
tado de superfícies aquecidas.

 Desconecte o forno da tomada
quando não estiver em uso e antes
de limpá-lo. Segure pelo plug e
puxe-o com firmeza para fora.
Nunca puxe o cordão elétrico.

 Para evitar acidentes e/ou a anula-
ção da garantia, não tente desmon-
tar ou consertar o forno.

 Este forno foi desenvolvido ape-
nas para uso doméstico.

 Use o forno apenas para as fun-
ções descritas neste manual.

 Não use acessórios de outros fabri-
cantes.

 Não use o forno perto de outro fo-
gão ou forno elétrico em funciona-
mento para evitar superaqueci-
mento.

 Nunca use o forno se estiver co-
berto ou em contato com material
inflamável (cortina, pano de prato,
embalagens de papel, recipientes
de plástico etc.).

 Não cubra a bandeja coletora com
folhas de alumínio, pois isso provo-
cará superaquecimento e danifi-
cará o forno.

 Nunca use lã de aço para limpar
qualquer parte do aparelho. Além
de danificar o acabamento, peque -
nos fiapos podem se soltar e provo -
car choque elétrico ou curto-circu -
ito.

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases
durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao
aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelhos. É
normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

OMPONENTESC

Timer

Permite controlar o tempo em que o forno permanecerá ligado.

Para selecionar o timer você deverá girar o botão no sentido horário acionando o
tempo desejado.

O timer desligará o forno elétrico CLASSIC automaticamente quando atingir a
posição 0 ¨ZERO¨.

1. Timer (15mins)
2. Grade Metálica
3. Bandeja
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As crianças devem ser supervisio-
nadas para assegurar que não brin-
quem com o produto.

Este produto não deve ser usado por
pessoas que tenha algum tipo de
incapacidade fisíca ou mental, exeto
com a supervisão de alguém que te-

 

nha experiência com o forno e possa
s e re s p o s a b i l i z a r p o r s ua
segurança.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO
 Desligue, desconecte da tomada e

espere até que o forno esfrie com -
pletamente antes de limpá-lo.

 Retire a grade metálica e a bandeja
para grelhar/degelar e lave-as com
água e detergente neutro.

 Não use esponjas abrasivas, lã de
aço ou outros agentes abrasivos,
pois estragarão o revestimento
não-aderente da bandeja.

 Use apenas detergente neutro
para lavar a bandeja; nunca use ou-
tro tipo de produto químico ou de-
rivado de petróleo.

 Use apenas um pano úmido macio
para limpar a parte interna do
forno e os protetores metálicos
das resistências.

 Não use esponjas abrasivas, lã de
aço ou outros agentes abrasivos.

 Nunca mergulhe o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.

 Depois de concluir a limpeza, in-
sira a grade metálica nas ranhuras
apropriadas dentro do forno e co-
loque a bandeja de grelhar/des-
congelar sobre ela.

 Para limpar migalhas de pão e ou-
tros restos de alimento, aguarde
até que o forno esfrie completa-
mente.

Antes de usar pela primeira vez…

Certifique-se que a voltagem da rede
elétrica corresponde à voltagem do
forno.

 Ligar o forno na voltagem errada
pode danificá-lo seriamente e anu-
lará a garantia.

As resistências elétricas deste
forno elétrico são revestidas de uma
substância protetora. Ao usar o
forno pela primeira vez, essa substân-
cia se aquece e pode liberar fumaça
e odor de queimado. Isso é normal.

Em seguida, você poderá usar o
forno normalmente, seguindo as ins-
truções deste manual.




