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Indicações de segurança 
• AVISO: o aparelho e as partes acessíveis estão quentes durante a utilização. 
Cuidado para não tocar nas partes quentes. 
• AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes quando o forno está a ser 
usado. As crianças devem ser mantidas a uma distância segura. 
• AVISO: confirme se o aparelho está desligado antes de substituir a 
lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico. 
• AVISO: antes de iniciar o ciclo de limpeza automático: 
- Limpe a porta do forno; 
- Remova resíduos de alimentos grandes ou grosseiros do interior do forno 

usando uma esponja húmida. Não use detergentes; 
- Remova todos os acessórios e o kit de suporte deslizante (quando 

presente); 
- Não coloque toalhas de chá 
• Nos fornos com sonda de carne é necessário, antes de realizar o ciclo de 
limpeza, fechar o orifício com a porca fornecida. Fechar sempre o orifício com 
a porca quando a sonda da carne não for usada. 
• Crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas a uma distância segura 
do aparelho. 
• As crianças não devem brincar com o equipamento. O aparelho pode ser 
utilizado por pessoas com mais de 8 anos de idade por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, sem experiência ou 
conhecimento do produto, apenas se supervisionadas ou se conhecedoras 
das instruções sobre a operação do aparelho de forma segura e se 
conscientes dos possíveis riscos. 
• A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças não 
supervisionadas. 
• Não use materiais ásperos ou abrasivos ou raspadores metálicos afiados 
para limpar o vidro da porta do forno, pois podem arranhar a superfície e 
fazer com que o vidro se parta. 
• O forno deve ser desligado antes de retirar as peças removíveis que, depois 
de limpas, devem ser novamente montadas de acordo com as instruções. 
• Use apenas a sonda de carne recomendada para este forno. 
• Não use um equipamento de limpeza a vapor para a operação de limpeza. 
• Ligue uma ficha com contacto de terra ao cabo de alimentação que suporte 
a tensão, corrente e carga indicadas na etiqueta. A tomada deve ser 
adequada para a carga indicada na etiqueta e deve ter um contacto de terra 
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ligado e operacional. O condutor de terra é de cor amarelo-verde. Esta 
operação deve ser realizada por um profissional qualificado. Em caso de 
incompatibilidade entre a tomada e a ficha do equipamento, peça a um 
eletricista qualificado para substituir a tomada por outro do tipo correto. A 
ficha e a tomada devem estar em conformidade com as normas de corrente 
do país de instalação do forno. A ligação da fonte de potência também pode 
ser realizada colocando um disjuntor omnipolar entre o equipamento e a 
fonte de potência que possa aguentar a carga máxima ligada e que cumpra a 
legislação atual. O cabo de terra amarelo-verde não deve ser interrompido 
pelo disjuntor. A tomada ou o disjuntor omnipolar usado deve ser facilmente 
acessível quando o equipamento está instalado. 
• A desconexão deve ser conseguida colocando a ficha acessível ou 
incorporando um interruptor na cablagem fixa de acordo com as regras de 
cablagem. 
• Se o cabo de potência estiver danificado, deve ser substituído por outro 
cabo igual disponível diretamente no fabricante ou contactando o 
departamento de serviço ao cliente. 
• O cabo de potência deve ser do tipo H05V2V2-F. 
• O não cumprimento das indicações acima pode comprometer a segurança 
do aparelho e anular a garantia. 
• Todos os excessos ou materiais derramados devem ser removidos antes de 
limpar o aparelho. • Durante o processo de limpeza pirolítico, as superfícies 
podem aquecer mais do que é normal, pelo que as crianças devem ser 
mantidas a uma distância segura. 
• O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para 
evitar sobreaquecimento. 
• Quando colocar a prateleira no interior, certifique-se que o batente está 
colocado para cima e na parte de trás da cavidade. 
• A prateleira deve ser inserida completamente na cavidade. 
• AVISO: Não revestir as paredes do forno com papel alumínio ou com 
proteções de utilização única disponíveis no mercado. O papel de alumínio ou 
qualquer outra proteção, em contacto direto com o esmalte quente, pode 
derreter e/ou deteriorar a superfície de esmalte no interior do forno. 
• AVISO: Não remover nunca o vedante da porta do forno. 
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1. Instruções gerais 
Agradecemos por ter selecionado um dos nossos produtos. 
Para obter os melhores resultados com o seu forno, deve ler 
este manual cuidadosamente e conservá-lo para futura 
referência. 
 

Antes de instalar o forno, anote o número de série para o 
fornecer à equipa do serviço ao cliente, caso seja necessário 
realizar alguma reparação. Depois de ter retirado o forno da 
sua embalagem, verifique se não ocorreram danos durante o 
transporte. Em caso de dúvida, não use o forno e consulte um 
técnico qualificado sobre como proceder. 
Mantenha todo o material de embalagem (sacos de plástico, 
poliestireno, clipes) fora do alcance das crianças. Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode ser 
libertado fumo e um cheiro forte, que é causada pela cola nos painéis de isolamento do aquecimento do 
forno. Isso é absolutamente normal e, se ocorrer, deve esperar a dissipação do fumo antes de colocar comida 
no forno. O fabricante não se responsabiliza se as instruções neste documento não forem observadas. 
NOTA: As funções, propriedades e acessórios do forno indicadas neste manual variam, de acordo com o 
modelo que adquiriu. 

1.1 Indicações de segurança 
Usar o forno apenas para o fim previsto, ou seja, apenas para cozinhar alimentos; qualquer outro uso, como 
por exemplo fonte de calor, é considerado inadequado e, por isso, perigoso. O fabricante não se 
responsabiliza por qualquer risco que seja resultado de uma utilização inadequada, incorreta ou injustificada. 
A utilização de qualquer equipamento elétrico implica o cumprimento de algumas regras fundamentais como: 
- Não puxar pelo cabo elétrico para desligar a ficha do equipamento da tomada; 
- Não tocar no equipamento com as mãos ou os pés húmidos ou molhados; 
- Regra geral, não é recomendado o uso de adaptadores, diversas tomadas e cabos de extensão; 
- No caso de avaria e/ou mau funcionamento, deve desligar o equipamento e não manipular o mesmo. 

1.2 Segurança elétrica 
ASSEGURE-SE DE AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS SÃO REALIZADAS POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO. 
A alimentação elétrica do forno deve ser ligada em conformidade com as regulamentações em vigor no país 
da instalação. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não cumprimento destas 
instruções. Dependendo das regulamentações em vigor no país de instalação, o forno deve ser ligado à 
alimentação elétrica através de uma tomada de parede com terra ou de um seccionador com múltiplos polos. 
A alimentação elétrica deve ser protegida com os fusíveis adequados e os cabos usados devem ter uma secção 
transversal que assegure a alimentação correta ao forno. 
LIGAÇÃO 
O forno vem equipado com um cabo elétrico que deve ser ligado apenas a uma tomada elétrica com 220240 
VCA 50 Hz de potência entre fases ou entre a fase e o neutro. Antes do forno ser ligado à alimentação elétrica, 
é importante verificar: 
- A tensão indicada no medidor; 
A configuração do seccionador. 
O cabo de ligação à terra ligado ao terminal de terra do forno deve ser ligado ao terminal de terra da 
alimentação elétrica. 
AVISO 
Antes de ligar o forno à alimentação elétrica, solicite a um eletricista qualificado para verificar a continuidade 
do terminal de terra da rede de alimentação. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou 
outros problemas resultantes do não cumprimento das instruções de ligação do forno ao terminal de terra ou 
por uma ligação com uma continuidade deficiente. 
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NOTA: Dado que o forno pode requerer trabalho de manutenção, é recomendado manter uma outra tomada 
de parede disponível onde o forno possa ser ligado caso seja necessário retirá-lo do local de instalação. O 
cabo elétrico deve ser substituído apenas por um membro da nossa equipa técnica ou por um técnico 
qualificado e habilitado para o fazer. 

1.3  Recomendações 
Após cada utilização do forno, deve ser realizada uma limpeza mínima para ajudar a manter o forno 
perfeitamente limpo. 
Não revestir as paredes do forno com papel alumínio ou com proteções de utilização única disponíveis no 
mercado. O papel de alumínio ou qualquer outra proteção, em contacto direto com o esmalte quente, pode 
derreter e/ou deteriorar a superfície de esmalte no interior do forno. Para evitar o excesso de sujidade do seu 
forno e da libertação de cheiros e fumos forte, recomendamos não usar o forno a temperaturas muito 
elevadas. É preferível aumentar o tempo de cozedura e diminuir a temperatura do forno. Além dos acessórios 
fornecidos com o forno, recomendamos a utilização de pratos e formas de cozedura resistentes a altas 
temperaturas. 

1.4  Instalação 
Os fabricantes não são obrigados a realizar a instalação do equipamento. Se for requerida a assistência do 
fabricante para reparações de avarias resultantes da instalação incorreta do equipamento, esta assistência 
não está abrangida pela garantia. As instruções de instalação para profissionais qualificados devem ser 
cumpridas. Uma instalação incorreta pode provocar ferimentos em pessoas ou animais ou danos na 
propriedade. O fabricante não pode ser responsabilizado por este tipo de danos ou ferimentos. 
O forno pode ser instalado numa coluna ou sob um balcão. Antes de fixar o equipamento, é necessário 
assegurar boa ventilação no espaço destinado ao forno para permitir a circulação adequada de ar fresco, 
requerido para arrefecimento e proteção das partes internas do equipamento. Fazer os furos indicados na 
última página, de acordo com o tipo de configuração. 

1.5  Gestão de resíduos e proteção ambiental 

 

Este equipamento está etiquetado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE 
para equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Os REEE contêm substâncias poluentes 
(que podem ter um efeito negativo sobre o meio ambiente) e elementos base (que podem ser 
reutilizados). É importante que os REEE sejam submetidos a tratamentos específicos para 
remover e eliminar os poluentes e recuperar todos os materiais. As pessoas desempenham 
um papel importante para garantir que os REEE não representam um problema ambiental; é 
essencial que sejam cumpridas algumas normas básicas: 

- Os REEE não devem ser tratados como lixo doméstico; 
- Os REEE devem ser levados para áreas de recolha dedicadas administradas pelo município ou por uma 
empresa registada. 
Em muitos países, as recolhas domésticas podem estar disponíveis para grandes REEE. Quando compra um 
aparelho novo, o antigo pode ser devolvido ao revendedor, que deve aceitar tratar da recolha gratuitamente, 
desde que o equipamento seja de um tipo equivalente e tenha as mesmas funções do equipamento 
fornecido. 
PROTEGER E RESPEITAR O AMBIENTE 
Sempre que possível, evite preaquecer o forno e tente sempre enchê-lo. Abra a porta do forno o mínimo 
possível, porque o calor da cavidade dispersa-se sempre que a porta é aberta. Para uma poupança de energia 
significativa, desligue o forno entre 5 e 10 minutos antes do fim planeado do tempo de cozedura e use o calor 
residual que o forno continua a gerar. Mantenha os vedantes limpos e em perfeito estado, para evitar 
qualquer dispersão de calor fora da cavidade. Se tiver um contrato elétrico com uma tarifa horária, o 
programa de "cozedura diferida" torna a poupança de energia mais simples, movendo o processo de cozedura 
para iniciar no intervalo da tarifa reduzida. 

1.6 Declaração de conformidade 
As peças deste aparelho que podem entrar em contacto com produtos alimentares estão em conformidade 
com as disposições da Diretiva CEE 89/109. 
Ao colocar a marca  neste produto, declaramos, sob nossa responsabilidade, a conformidade do mesmo 
com todos os requisitos Europeus de segurança, de saúde e ambientais mencionados na legislação para este 
produto. 
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2. Descrição do produto 
 

2.1  Resumo 

 

1. Painel de controlo 
2. Posições das prateleiras  

(grelha metálica lateral, se incluída) 
3. Grelha metálica 
4. Tabuleiro de molho 
5. Ventoinha (atrás do painel em aço) 
6. Porta do forno 

 

2.2  Acessórios (Segundo o modelo) 
 

1 Grelha metálica  3 Iluminação LED 

 

 

 

Suporta tabuleiros e assadeiras.  É um sistema de iluminação que substitui as "lâmpadas" 
tradicionais. 14 luzes LED (nas versões não pirolíticas) 
ou 10 luzes LED de potência elevada (nas versões 
pirolíticas) integradas na porta. Estas luzes produzem 
iluminação branca de elevada qualidade que permite 
ver bem o interior do forno sem sombras em todas as 
prateleiras. 

Vantagens: 
Este sistema, para além de oferecer uma excelente 
iluminação no interior do forno, dura mais do que as 
lâmpadas tradicionais, é mais fácil de manter e acima 
de tudo permite poupar energia. 
- Ótima visão - Iluminação com uma longa vida útil 
- Consumo energético muito reduzido, -95% em 
comparação com a iluminação tradicional. 

2 Tabuleiro apara-pingos  

 

 

Recolhe os resíduos que pingam durante a 
cozedura dos alimentos nas grelhas. 
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4 Separador  5 Tecnologia Pro/Exp'r 

O separador divide o forno em duas 
cavidades. Separa a cavidade superior da 
inferior quando pretender usar o forno em 
modo duplo. Deve ser usado na terceira 
prateleira. 
Nunca deixar o separador no interior do forno 
quando o modo Pirolítico estiver ligado. 

 

 A nossa tecnologia e experiência trouxe-lhe um 
dispositivo típico das cozinhas profissionais para a sua 
cozinha. Um sistema de ventilação lateral Multijet 
emite micro fluxos de ar diretamente sobre os 
alimentos, a baixas velocidades, envolvendo-os 
completamente. 
Isto permite uma cozedura uniforme, reduz a perda de 
humidade dos alimentos e cozinha simultaneamente 
em diferentes níveis. 

 

 

  

 
 
 
 
 

2.3 Primeira utilização 
LIMPEZA PRELIMINAR 
Limpar o forno antes de usar pela primeira vez. Limpar todas as superfícies exteriores com um pano suave 
húmido. Lavar todos os acessórios e limpar o interior do forno com uma solução de água quente e líquido de 
limpeza. Ligar o forno vazio à temperatura máxima e deixar ligado durante 1 hora para remover qualquer tipo 
de odor persistente. 
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3. Utilização do forno 
 

Descrição do visor (cavidade dupla completamente tátil) 
 

 
1. On/Off 
2. Funções extra 
3. Seta (-) 
4. Selecionar/Parar 
5. Seta (+) 
6. Cavidade 
7. Funções de cozedura 

 

 

CAVIDADE: Quando o separador é colocado no interior do forno, pode selecionar a cavidade inferior ou 

superior pressionando o botão  . 
Quando seleciona uma cavidade, é necessário definir a função de cozedura pretendida, pressionado a tecla F 
e de seguida a tecla SELECT para confirmar a escolha. 
É possível definir a temperatura de cozedura, premindo as teclas " <" e ">", confirmando a seleção 
pressionando SELECT. Depois deste procedimento o forno começa a funcionar. 

Se quiser usar o forno como cavidade única, basta retirar o separador. 
Pressionar F para selecionar a função de cozedura pretendida e confirmar pressionando SELECT. Definir a 
temperatura de cozedura, premindo as teclas " <" e ">” e confirmar a seleção pressionando SELECT. Depois 
deste procedimento o forno começa a funcionar. 

NOTA: quando a cavidade é selecionada, toda a informação relacionada com as funções de cozedura, 
temperatura e temporizador são relativas à cavidade selecionada anteriormente. 

ON/OFF: Este botão permite ligar e desligar o forno. 

EXTRA: Quando o forno está desligado, o visor apresenta o relógio. Quando o forno está inativo, todas as 
funções estão disponíveis, exceto a duração da cozedura e o fim da cozedura. 
Se o relógio não estiver definido, o forno não funciona: o visor fica intermitente, apresentando a indicação 
"12:00" e a única tecla funcional é Extra. A partir da tecla Extra, é possível definir as seguintes funções: 
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FUNÇÃO COMO ATIVAR COMO DESATIVAR O QUE FAZ POR QUE É NECESSÁRIO 

DURAÇÃO DA 
COZEDURA 

 

Nota: apenas pode ser 
definido com um 
programa de cozedura 
ativo. Premir a tecla 
EXTRA duas vezes e 
definir a hora utilizando 
as teclas "+" e 
confirmando premindo 
SELECT. 
O visor apresenta 
"00:00" se não tiver sido 
inserida qualquer 
duração de cozedura, 
caso contrário o visor 
apresenta o tempo 
restante. 

• Para modificar a 
cozedura antes do 
tempo definido, premir 
a tecla EXTRA duas 
vezes e regular o 
tempo de cozedura 
conforme necessário 
utilizando as teclas "<" 
e ">", antes de premir 
SELECT mais uma vez. 
• Para cancelar a 
duração de cozedura, 
repor o visor para 
"00:00". 

Quando um programa de 
cozedura termina, o 
forno desliga-se 
enquanto o visor indica 
"END" (o ícone do 
programa de cozedura 
permanece ligado) até 
que a tecla Ligar/Desligar, 
a única tecla funcional, 
seja premida. Quando um 
programa de cozedura 
termina, toca um alarme. 

Quando o tempo de cozedura 
terminar , o forno desliga-se  
automaticamente e o alarme é 
emitido durante alguns 
segundos. 

FIM DA 
COZEDURA 

 

Nota: apenas pode ser 
definido com um 
programa de cozedura 
ativo. Premir a tecla 
EXTRA as vezes 
necessárias para 
iluminar o ícone, definir 
o tempo de fim da 
cozedura utilizando as 
teclas ">" e confirmar 
premindo "SELECT". 
Premir a tecla EXTRA as 
vezes necessárias para 
iluminar o ícone, definir 
o tempo de fim da 
cozedura utilizando as 
teclas "<" e ">" e 
confirmar premindo 
"SELECT". 
A duração de cozedura é 
calculada 
automaticamente. 

Para modificar o fim da 
cozedura antes do 
tempo definido, premir 
a tecla EXTRA as vezes 
necessárias para 
acender o ícone, 
regular o tempo de fim 
da cozedura conforme 
necessário utilizando 
as teclas "<" e ">” e 
confirmar premindo 
“SELECT”.  
Para cancelar o fim do 
tempo de cozedura, 
repor o visor para 
"00:00". 

Quando um programa de 
cozedura termina, o 
forno desliga-se 
enquanto o visor indica 
"END" (o ícone do 
programa de cozedura 
permanece ligado) até a 
tecla On/Off, a única tecla 
funcional, ser premida. 
Quando um programa de 
cozedura  termina, é 
emitido um alarme. 

• Esta função também é utilizada 
para cozedura que pode ser 
programada antecipadamente. 
• Se estiver definido um 
programa de cozedura, o mesmo 
será perdido se a tecla "F" for 
premida. 
• Se for definida a cozedura 
adiada, o forno desliga-se e o 
visor apresenta o tempo atual 
enquanto os ícones do programa 
de cozedura, duração da 
cozedura e fim da cozedura se 
acendem. • Se for definido um 
programa de cozedura, ao premir 
as teclas "<" e ">" é possível 
modificar a temperatura 
definida: no primeiro toque, a 
temperatura de  funcionamento 
é apresentada enquanto que 
outro toque permite modificar a 
temperatura em causa. 

TEMPORIZADOR 

 

• O visor mostra "00:00" 
se não tiver sido 
inserido qualquer 
tempo, ou o tempo 
restante.  já tiver  sido 
definido. 
Premir a tecla EXTRA as 
vezes necessárias para 
acender o ícone e 
utilizar as teclas "<" e 
">"  para definir o 
tempo e confirmar 
premindo SELECT. 

• Para modificar o 
temporizador, 
pressionar EXTRA as 
vezes necessárias para 
acender o ícone,  
regular o tempo de 
cozedura conforme 
necessário utilizando 
as teclas "<" e ">" e 
confirmar premindo 
SELECT. 

• Esta função ativa um 
alarme que toca durante 
alguns segundos quando 
o tempo definido 
expira (esta função não 
desliga o forno). É 
possível selecionar um 
tempo entre 00:00 e 
23:59. 

• O temporizador funciona 
independentemente do facto de 
o forno estar ligado. 

CONFIGURAR O 
RELÓGIO 

 

• Ao ligar pela primeira 
vez, o visor acende-se e 
apresenta a indicação 
"12:00". 
• Para modificar o 
tempo, premir a tecla 
EXTRA as vezes 
necessárias para 
acender o ícone e 
utilizar as teclas "<" e 
">" para definir o tempo 
e confirmar premindo 
SELECT. 

 • Permite definir o tempo 
apresentado no visor. 

• O alarme funciona 
independentemente do facto de 
o forno estar ligado. 

BLOQUEIO DE 
CRIANÇAS 

 

• Premir a tecla EXTRA 
as vezes necessárias 
para acender o ícone e 
depois a tecla "<" ou ">" 
para ativar esta função: 
o visor indica ON; para 
confirmar, premir 
SELECT. 

• Premir a tecla EXTRA 
as vezes necessárias 
para acender o ícone e 
depois a tecla "<" ou 
">" para desativar esta 
função: o visor indica 
OFF; para confirmar, 
premir SELECT. 

• Se a função estiver 
ativa, apenas se pode 
utilizar o botão "Extra", 
para desativar a função, e 
o botão "On/Off". 

• Esta função é útil quando se 
encontram crianças em casa. 
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DEFINIÇÃO DO IDIOMA O idioma pode ser definido quando o forno é desligado premindo os botões Extra e 
Select simultaneamente e durante 3". O idioma atual é apresentado no visor e pode ser alterado premindo as 
teclas "<" ou “>” e premindo SELECT para confirmar. Os idiomas disponíveis são: italiano, inglês, francês e 
alemão. 

SELECIONAR: Qualquer seleção tem de ser confirmada. Se a seleção não for confirmada no espaço de 15 
segundos, a seleção é cancelada. Ao alterar o menu, qualquer seleção não confirmada é perdida. 

ÍCONE “HOT": Quando um programa de cozedura termina ou quando o forno se desliga, se o forno continuar 
quente, o visor apresenta a hora atual alternando com a mensagem "HOT". 
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3.2 Modos de cozedjura 

Indicador de função 
Predefinir 

temperatura 
°C 

Função 
(Dependente do modelo do forno) 

 Off -  

 Fundo+Topo 220 
Utilizam-se os elementos de aquecimento superior e inferior. Este método é ideal para 
cozer e assar de forma tradicional. Quando cozinhar carnes vermelhas, assar vitela, perna 
de borrego, caça, pão ou alimentos enrolados em folha de alumínio. 

 
Fundo+Topo+V
entoinhas 210 

Os elementos de aquecimento superior e inferior são utilizados em conjunto com a 
ventoinha a fazer circular o ar quente pelo forno. Recomendamos utilizar este método 
para aves, produtos de pastelaria, peixe e vegetais. Ao usar este método obtém uma 
maior penetração do calor e reduz os tempos de cozedura e de preaquecimento. A opção 
de cozedura com ventoinha permite cozinhar diferentes alimentos em conjunto em 
diferentes posições no forno, tudo ao mesmo tempo, proporcionando uma distribuição 
de calor uniforme, mas sem o risco de misturar sabores e cheiros. Quando cozinhar 
diferentes alimentos ao mesmo tempo, deixe cozinhar durante mais 10 minutos. 

 

Elemento de 
aquecimento 
circular+Ventoi
nhas 

180 
O ar que foi aquecido é soprado pelo ventilador para os diferentes níveis. Ideal para 
cozinhar diferentes tipos de alimentos ao mesmo tempo (por ex: carne e peixe) sem 
misturar gostos e cheiros. Cozinha muito suavemente e é ideal para bolos pão-de-ló, 
pastéis, etc. 

 
Fundo 160 

Utilizar o elemento inferior. Ideal para cozinhar pratos à base de massa. Utilizar esta 
opção para pudins, quiches, tartes, pastas e qualquer alimento que precise de mais calor 
da parte inferior. 

 
Fundo+Ventoin
has 210 

A combinação do elemento de aquecimento inferior e ventilador é ideal para pudins de 
fruta, tartes, quiches e pastéis. Evita que os alimentos fiquem muito secos e faz a massa 
do pão subir. Colocar a prateleira na posição inferior no forno. 

 
Grill L3 

Usar o elemento de aquecimento superior. O sucesso é garantido para grelhados mistos, 
espetadas e gratinados. O grelhador deve ser preaquecido a uma temperatura elevada 
durante 5 minutos. As carnes brancas devem ser sempre colocadas a alguma distância do 
elemento da grelha; o tempo de cozedura é ligeiramente superior mas a carne fica mais 
suculenta. As carnes vermelhas e o peixe podem ser colocados diretamente na prateleira 
com a bandeja apara-pingos colocada por baixo na posição da prateleira inferior. 

 

Grill+Ventoinh
as 200 

O elemento de aquecimento superior é utilizado em conjunto com a ventoinha para fazer 
circular o ar quente no forno. O preaquecimento é recomendado para carnes vermelhas, 
mas é necessário não para as carnes brancas. A grelha é ideal para cozinhar peças de 
alimentos mais grossas, tais como porco ou aves. Os alimentos a grelhar devem ser 
colocados diretamente no centro da prateleira central. Deslizando a bandeja apara-
pingos por baixo da prateleira, garantirá que todos os sucos são recolhidos. Para obter os 
melhores resultados, certifique-se sempre de que os alimentos não estão demasiado 
perto da grelha e vire os mesmos a meio da cozedura. 

 
Grill+Espeto L5 

Utilizar o espeto com a porta fechada. 
O elemento de aquecimento superior é utilizado com o espeto a rodar os alimentos a 
cozinhar. A temperatura de aquecimento pode ser ajustada como necessário. O espeto é 
ideal para peças de tamanho médio. 
Ideal para redescobrir o gosto de um assado tradicional. Não é necessário 
preaquecimento para cozinhar com o espeto. 

 
Grill+Espeto 
+Ventoinhas 220 

A vantagem de usar o elemento superior do forno ao mesmo tempo que o ventilador e o 
rotisserie é o alimento ser cozinhado uniformemente e não ficar seco e insípido. O 
rotisserie está programado para continuar a rodar durante cerca de cinco minutos após a 
cozedura, aproveitando ao máximo o calor residual do forno. Não é necessário 
preaquecimento para cozinhar com rotisserie. 

 Descongelar 40 
Quando o indicador é definido para esta posição. A ventoinha faz circular o ar quente em 
volta do alimento congelado para que o mesmo descongele em alguns minutos sem 
alterar o teor de proteína dos alimentos. 
A temperatura está predefinida para 40°C constantes, não sendo possível alterar. 

*Testado de acordo com a norma CENELEC EN 60350-1 utilizada para a definição da classe energética. 
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Cavidade Superior 

 
 

Indicador de função 
Temperatura 
predefinida 

°C 

Função 
(Dependente do modelo do forno) 

 

Elemento de 
aquecimento 
circular+Ventoin
ha superior 

180 
O ar que foi aquecido é soprado pelo ventilador para os diferentes níveis. Ideal para cozinhar 
diferentes tipos de alimentos ao mesmo tempo (por ex: carne e peixe) sem misturar gostos e 
cheiros. Cozinha muito suavemente e é ideal para bolos pão-de-ló, pastéis, etc. 

 
Grill L3 

Usar o elemento de aquecimento superior. O sucesso é garantido para grelhados mistos, 
espetadas e gratinados. O grelhador deve ser preaquecido a uma temperatura elevada 
durante 5 minutos. As carnes brancas devem ser sempre colocadas a alguma distância do 
elemento da grelha; o tempo de cozedura é ligeiramente superior mas a carne fica mais 
suculenta. As carnes vermelhas e o peixe podem ser colocados diretamente na prateleira com 
a bandeja apara-pingos colocada por baixo na posição da prateleira inferior. 

 Grill+Ventoinha 190 

O elemento de aquecimento superior é utilizado em conjunto com a ventoinha para fazer 
circular o ar quente no forno. O preaquecimento é recomendado para carnes vermelhas, mas 
é necessário não para as carnes brancas. A grelha é ideal para cozinhar peças de alimentos 
mais grossas, tais como porco ou aves. Os alimentos a grelhar devem ser colocados 
diretamente no centro da prateleira central. Deslizando a bandeja apara-pingos por baixo da 
prateleira, garantirá que todos os sucos são recolhidos. Para obter os melhores resultados, 
certifique-se sempre de que os alimentos não estão demasiado perto da grelha e vire os 
mesmos a meio da cozedura. 

Cavidade Inferior 

 
 

Indicador de função 
Temperatura 
predefinida 
°C 

Função 
(Dependente do modelo do forno) 

 

Elemento de 
aquecimento 
circular+ 
Ventoinha 
inferior 

160 
O ar que foi aquecido é soprado pelo ventilador para os diferentes níveis. Ideal para cozinhar 
diferentes tipos de alimentos ao mesmo tempo (por ex: carne e peixe) sem misturar gostos e 
cheiros. Cozinha muito suavemente e é ideal para bolos pão-de-ló, pastéis, etc. 

 
Fundo 160 

Utilizar o elemento inferior. Ideal para cozinhar pratos à base de massa. Utilizar esta opção 
para pudins, quiches, tartes, pastas e qualquer alimento que precise de mais calor e radiação 
da parte inferior. 

 

Fundo+ 
Ventoinha 
Inferior 

160 
A combinação do elemento de aquecimento inferior e ventilador é ideal para pudins de fruta, 
tartes, quiches e pastéis. Evita que os alimentos fiquem muito secos e faz a massa do pão 
subir. Colocar a prateleira na posição inferior no forno. 
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4. Limpeza e manutenção do forno 
 

4.1 Notas gerais sobre limpeza 
O ciclo de vida do equipamento pode ser aumentado com a limpeza regular do mesmo. Aguardar que o forno 
arrefeça antes de realizar algum tipo de operação de limpeza manual. Não usar detergentes abrasivos, 
esfregões de aço ou objetos afiados na limpeza, para não danificar as partes esmaltadas. Usar apenas água, 
sabão ou detergentes com base de lixívia (amoníaco). 
PARTES EM VIDRO 
É recomendado limpar a janela em vidro com papel de cozinha absorvente após todas as utilizações. Para 
remover manchas mais incrustadas, usar uma esponja embebida em detergente bem torcida e depois 
enxaguar com água. 
VEDANTE DO VIDRO DO FORNO 
Quando sujo, o vedante deve ser limpo com uma esponja humedecida. 
ACESSÓRIOS 
Limpar os acessórios com uma esponja húmida e embebida em detergente e enxaguar os mesmos com água 
limpa; evitar o uso de detergentes abrasivos. 
TABULEIRO DE MOLHO 
Depois de usar a grelha, remover o tabuleiro do forno. Despejar a gordura quente para um recipiente e lavar o 
tabuleiro com água quente, usando uma esponja e líquido lava-loiça. 
Se ainda ficarem resíduos de gordura, deixar o tabuleiro mergulhado em água e detergente. Em alternativa, é 
possível lavar o tabuleiro na máquina de lavar loiça ou usar um detergente apropriado para limpeza de fornos. 
Nunca colocar ou deixar o tabuleiro sujo no forno. 

4.2 Manutenção 
REMOVER E LIMPAR OS SUPORTES METÁLICOS 
1- Remover os suportes laterais puxando-os no sentido das setas (ver abaixo) 
2- Para limpar os suportes laterais, coloque-os na máquina de lavar loiça ou use uma esponja molhada, 
garantindo que as mesmas ficam bem secas. 
3- Após a limpeza, instale os suportes pela ordem inversa. 

 
 

REMOÇÃO DA JANELA DO FORNO 
1. Abrir a janela frontal. 
2. Abrir os grampos do invólucro da dobradiça na lateral direita e esquerda da janela frontal, puxando os 
mesmos para baixo. 
3. Substituir o vidro e voltar a fechar realizando um procedimento inverso ao acima descrito. 
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REMOÇÃO E LIMPEZA DA JANELA DO FORNO 
1. Abrir a porta do forno. 
2.3.4. Fechar as dobradiças, retirar os parafusos e a tampa superior metálica, puxando a mesma para cima. 
5,6. Retirar o vidro, extraindo-o cuidadosamente da porta do forno  
(Nota: em fornos pirolíticos, retirar ainda o segundo e o terceiro vidro (se presente)). 
7. No final da limpeza ou substituição, voltar a montar as peças pela ordem inversa. 
Em todos os vidros, a indicação "Pyro" deve ficar legível e posicionada no lado esquerdo da porta, próximo da 
dobradiça lateral esquerda. Desta forma, a etiqueta impressa no primeiro vidro irá ficar no interior da porta. 
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5. Resolução de problemas 
 

5.1 FAQ 

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

O forno não aquece O relógio não funciona Configurar o relógio 

O forno não aquece O bloqueio de crianças está 
ligado 

Desativar o bloqueio de crianças 

O forno não aquece Não foi configurada uma 
função de cozedura e uma 
temperatura 

Assegurar-se de que as 
configurações necessárias estão 
corretas 

Nenhuma reação da interface 
de utilizador tátil 

Vapor e condensação no painel 
da interface do utilizador 

Limpar o painel da interface do 
utilizador com um pano em 
microfibra para remover a 
camada de condensação 

 
 





/ Ab / Ab

/ Ab

INSTALAÇÃO

Se o móvel tiver um fundo na parte de trás, faça uma 
abertura para o cabo de alimentação͘
P

Se o forno não estiver equipado com uma ventoinha 
de refrigeração, faça uma abertura com 460 mm x 15 mma
P



O fabricante não será responsabilizado por qualquer incorreção resultante de erros de impressão ou transcrição presentes nesta brochura. 
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações aos produtos conforme necessário, incluindo os interesses de consumo, sem prejuízo 
das características relacionadas com a segurança ou a função.




