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1. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
1. 

1. Sul - Fone: (54) 3461.7700
1. Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
1. Planalto - Fone: (62) 3272.2100
1. Nordeste - Fone: (71) 3215.8266

1. Norte - Fone: (91) 4009.7700
1. 

1. ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS
1. 

1. Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
1. Curitiba - Fone: (41) 2111.9110

1. Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
1. Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004

1. Recife - Fone: (81) 3128.5500

1. Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
1.  podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

1. 
1. Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica 

1. autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: 
1. www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

1. 
1. A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

1. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.
1. 

1. Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371/2009.
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos 
produtos para os consumidores, considerando, em primeiro lugar, a segurança para você, 
nosso prezado cliente. Além disso, pedimos que você tenha um certo grau de cuidado ao usar 
qualquer aparelho elétrico e tome as precauções abaixo.

ANTES DE USAR, LEIA TODAS 
AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS 
PARA CONSULTAS FUTURAS
• Antes de usar o aparelho pela primeira 

vez, remova e descarte com segurança 
todos os materiais de embalagem  
e etiquetas promocionais.

• Para eliminar o risco de engasgos para 
crianças pequenas, remova e descarte 
com segurança a tampa protetiva 
encaixada no plugue de eletricidade 
deste aparelho.

• Não coloque o aparelho perto das bordas 
da bancada ou da mesa durante  
a utilização. Assegure-se de que  
a superfície esteja nivelada, limpa e livre 
de água e outras substâncias.

• Não use o aparelho dentro da cuba  
da pia.

• Não posicione o aparelho perto ou sobre 
queimadores a gás ou elétricos quentes, 
nem em locais em que possa entrar em 
contato com o forno aquecido.

• Quando estiver em uso, posicione  
o aparelho a uma distância mínima de  
20 cm de paredes, cortinas, tecidos  
e outros materiais sensíveis ao calor. 
Isso permite uma circulação adequada 
de ar e ajuda a prevenir a possibilidade 
de descoloração das paredes, cortinas  
e tecidos devido ao calor irradiado.

• Há risco de incêndio se, durante  
o funcionamento, o forno for coberto 
ou entrar em contato com materiais 
inflamáveis, como cortinas, tecidos, 
paredes e similares.

• Tenha cuidado ao tostar e grelhar 
ingredientes com alto teor de óleos, 
como pinhões e nozes, pois eles podem 
pegar fogo. Se isso acontecer, deixe  
a porta do forno fechada, desligue  
o aparelho e retire-o da tomada até as 
chamas se extinguirem.

• Sempre use o aparelho em superfícies 
estáveis e resistentes ao calor. Não use 
o aparelho em superfícies cobertas por 
tecidos ou perto de cortinas ou outros 
materiais inflamáveis. 

• Não ponha papelão, plástico, papel ou 
outros materiais inflamáveis dentro  
do aparelho. 

• Limpe regularmente a bandeja de 
migalhas, para removê-las. Antes de 
retirar a bandeja de migalhas,  
certifique-se de que o forno esteja 
DESLIGADO, retire o plugue da tomada 
e deixe o forno esfriar.

• Antes de usar o aparelho, assegure-se 
sempre de que a bandeja de migalhas 
esteja totalmente seca após a limpeza 
e de que ela tenha sido recolocada na 
posição correta. 

• Quando o aparelho estiver em 
funcionamento e durante algum 
tempo após o uso, as temperaturas das 
superfícies acessíveis estarão muito 
altas. 

• Use sempre luvas de cozinha com 
isolamento ao colocar, remover ou 
manusear itens no aparelho quando  
ele estiver quente. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

• Tenha sempre muito cuidado ao 
remover qualquer acessório ou descartar 
gorduras quentes. Deixe o aparelho 
esfriar antes de manusear.

• Não ponha as mãos dentro do aparelho 
durante o funcionamento.

• Não deixe a porta aberta por períodos 
longos  quando o aparelho estiver 
LIGADO.

• O vidro da porta do aparelho foi 
especialmente tratado para torná-lo mais 
forte, durável e seguro do que o vidro 
comum, mas ele não é inquebrável.  
Se sofrer impactos extremamente 
fortes, ele pode quebrar ou enfraquecer, 
quebrando-se mais tarde em muitos 
pedaços pequenos sem uma causa 
aparente.

• Não insira alimentos grandes demais 
no aparelho, pois isso cria o risco de 
incêndio ou choque elétrico.

• Recomenda-se usar apenas os acessórios 
do Forno Elétrico Smart. Não guarde 
nenhum material além dos acessórios 
do aparelho dentro do forno quando ele 
não estiver sendo usado. Ao usar para 
grelhar, a grade para grelhar deve ser 
posta dentro da assadeira esmaltada 
fornecida.

• Não limpe o interior do aparelho com 
esponjas de metal, pois as peças podem 
quebrar a esponja e tocar peças elétricas, 
criando o risco de choque elétrico.

• Não tente usar o aparelho com qualquer 
outro método além daqueles descritos 
neste manual.

• Antes do uso, certifique-se sempre de 
que o aparelho esteja corretamente 
montado. Siga as instruções fornecidas 
neste manual.

• O aparelho não deve ser operado por 
meio de timers externos ou sistemas de 
controle remoto separados.

• A parte superior do forno fica muito 
quente durante e após o funcionamento. 
Não ponha itens sobre o forno quando 
ele estiver em uso ou quando estiver 
guardado. 

• O apaelho não deve ser deixado sem 
acompanhamento durante o uso. 

• Deve-se ter cuidado ao usar panelas  
e pratos feitos com materiais diferentes 
de metal. Se usar assadeiras ou pratos de 
cerâmica, é importante que eles sejam  
à prova de calor, para evitar que rachem.

• Não toque nas superfícies quentes.  
As superfícies do aparelho, incluindo 
a porta e as paredes externas do forno, 
ficam quentes durante e após  
o funcionamento. Para evitar 
queimaduras ou ferimentos, ao inserir, 
remover ou manusear os itens no forno, 
use sempre pegadores de proteção ou 
luvas de forno isolantes, ou use as alças 
e cabos, quando disponíveis.  
Ou então, deixe que o forno esfrie antes 
de manusear.

• Utensílios de metal como facas não 
devem ser inseridos no forno para  
a remoção de restos de alimentos dos 
elementos tubulares em quartzo. Isso 
pode danificar os elementos e ainda 
levar a eletrocussão.

• Quando o forno não estiver em uso ou 
quando for deixado desacompanhado, 
retire o fio da tomada.

• Para DESLIGAR o forno, pressione 
o botão INICIAR/PARAR no painel 
de controle. Quando o forno está 
DESLIGADO, a luz vermelha do botão 
se apaga.

• Para desligar da tomada, primeiro 
DESLIGUE o forno e, então, remova  
o plugue da tomada.
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

• É preciso ter cuidados extremos ao 
usar tampas no forno, pois o acúmulo 
de pressão em assadeiras ou formas 
cobertas pode fazer com que os 
ingredientes quentes espirrem ou  
a assadeira rache.

• O uso de qualquer acessório não 
recomendado pela Tramontina pode 
causar ferimentos. 

• Não use a função Tostar para nada além 
de tostar alimentos.

• É necessário supervisionar atentamente 
quando o aparelho é usado por crianças 
ou perto delas. 

• Antes de limpar, mover, desmontar, 
montar e guardar o aparelho, ou quando 
ele não estiver em uso, assegure-se 
sempre de que o aparelho tenha esfriado, 
de que o botão Iniciar/Parar tenha sido 
pressionado, de que a luz desse botão 
tenha se apagado e de que o fio da 
eletricidade tenha sido desconectado. 

• Mantenha o aparelho limpo. Siga as 
instruções de limpeza fornecidas neste 
manual.

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES PARA TODOS 
OS APARELHOS ELÉTRICOS
• Desenrole totalmente o fio de 

eletricidade antes do uso.
• Não deixe o fio de eletricidade 

pendurado pela borda de mesas ou 
bancadas, entrar em contato com 
superfícies quentes ou fazer nós.

• Para evitar choques elétricos, não 
mergulhe o forno, o fio ou o plugue de 
eletricidade em água ou em qualquer 
outro líquido.

• O aparelho não se destina ao uso por 
pessoas (incluindo crianças) com 
capacidade física, sensorial ou mental 
reduzidas ou sem experiência  
e conhecimento, a menos que elas sejam 
supervisionadas ou recebam instruções 
sobre o uso do aparelho de uma pessoa 
responsável por sua segurança.

• Supervisione as crianças para garantir 
que elas não brinquem com o aparelho.

• Recomenda-se a inspeção regular do 
aparelho. Para evitar qualquer perigo, 
não use o aparelho se o cabo, o plugue 
ou o próprio aparelho apresentarem 
qualquer tipo de dano.

• Este aparelho se destina apenas 
ao uso doméstico. Não utilize este 
eletrodoméstico para nada além do seu 
uso previsto. Não o utilize em veículos 
ou barcos em movimento.  
O uso incorreto do mesmo pode causar 
ferimentos.

• Se o cordão de alimentação está 
danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou pelo agente autorizado ou 
pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

• Qualquer operação de manutenção, que 
não seja a limpeza, deve ser realizada 
pela Rede de Assistência Técnica 
autorizada Tramontina.

• Recomenda-se a instalação de um 
dispositivo de corrente residual 
(interruptor de segurança) para fornecer 
proteção adicional no uso de aparelhos 
elétricos. Aconselha-se a instalação de 
um interruptor de segurança com uma 
corrente operacional residual nominal 
não superior a 30 mA no circuito elétrico 
que fornece energia ao eletrodoméstico. 
Consulte o seu eletricista para obter 
aconselhamento profissional.
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CONHEÇA O SEU PRODUTO

A. Grade esmaltada para grelhar de 30 cm 
B. Assadeira esmaltada para grelhar de 30 cm
C. Assadeira antiaderente para pizzas de 33 cm
D. Puxador da porta
E. Bandeja de aquecimento de pratos com 

nervuras
F. POSIÇÃO SUPERIOR DA GRADE: Funções 

Grelhar e Dourar
G. POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA DA GRADE: 

Funções Tostar, Pizza e Cookies

OBSERVAÇÃO

Quando a grade de metal está 
posicionada, o Ejetor magnético 
automático da grade ejeta 
automaticamente metade da grade  
de metal para fora do forno quando  
a porta é aberta. Isso serve para que 
os seus alimentos tostados possam  
ser removidos com segurança  
e facilidade. Sempre abra a porta 
devagar e de maneira controlada, 
para evitar que a grade de metal seja 
ejetada muito rapidamente.

FUNÇÃO INICIAR  |  PARAR

TEMP
Coloração

TEMPO
Quantidade

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

A

B

C

J
K

L

D

F

H

G I

E

H. POSIÇÃO INFERIOR DA GRADE: Funções 
Massas, Carnes, Reaquecer e Aquecer

I. Grade de metal
J. Bandeja de migalhas
K. Aberturas de ventilação
L. Plugue
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CONHEÇA O SEU PRODUTO

FUNÇÃO INICIAR  |  PARAR

TEMP
Coloração

TEMPO
Quantidade

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

A

B

C

J
K

L

D

F

H

G I

E

M. Tela de LCD: A iluminação azul muda para 
laranja durante o cozimento

N. Botão Iniciar | Parar 
O. Seletor de funções
P. Seletor de temperatura/Controle de 

coloração das funções Tostar e Dourar 
Q. Seletor de tempo/Seleção de número de 

fatias nas funções Tostar e Dourar
R.   Botão Ventilar
S.   Botão de conversão da temperatura
T.   Botão para alimentos congelados

O

M

N

R

S

P

Q

OBSERVAÇÃO

Quando o forno é ligado na tomada,  
o alarme do forno tocará duas vezes  
e a tela de LCD se iluminará por  
10 minutos antes de entrar no modo 
stand-by. Pressione o botão INICIAR 
| PARAR no painel de controle para 
ativar qualquer uma das funções.
Quando o forno é LIGADO (para 
cozinhar), o alarme do forno toca,  
o botão se acende em vermelho e a 
tela de LCD se acende em laranja.  
O forno é DESLIGADO quando o 
botão INICIAR/PARAR é pressionado 
uma segunda vez, a luz do botão se 
apaga e a tela de LCD volta à cor azul.

ATENÇÃO
Não toque nas superfícies quentes.  
A superfície externa do forno, 
incluindo a porta, fica quente durante 
e após o funcionamento. Deixe o forno 
esfriar antes de manuseá-lo.
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PAGE HEADER.....UTILIZAÇÃO DO SEU PRODUTO

PREPARAÇÃO DO FORNO PARA  
O USO

OBSERVAÇÃO

Para remover todas as substâncias 
protetivas de dentro do forno, 
é necessário fazê-lo funcionar sem 
alimentos por 20 minutos.

1. Remova e descarte com segurança todos 
os materiais de embalagem, etiquetas 
promocionais e fitas do forno.

2. Remova da embalagem a bandeja de 
migalhas, a grade de metal, a grade para 
grelhar, a assadeira e a assadeira para 
pizzas. Lave-as com água morna  
e sabão e uma esponja macia. Enxágue  
e seque por completo. Insira a bandeja 
de migalhas no forno.

3. Limpe o interior do forno com uma 
esponja úmida macia. Seque por 
completo.

4. Coloque o forno em uma superfície 
plana e seca. Certifique-se de que há 
pelo menos 20 cm de distância mínima 
em ambos os lados do aparelho. 
Certifique-se de que não há nenhum 
objeto sobre o forno.

5. Desenrole completamente o fio de 
eletricidade e conecte o plugue em uma 
tomada aterrada.

6. O alarme do forno tocará duas vezes 
e a tela de LCD se acenderá em azul. 
As opções de funções aparecerão, com 
um indicador predefinido na função 
MASSAS.

7. Gire o seletor FUNÇÃO para a direita até 
que o indicador chegue à função PIZZA.  
O número na parte superior da tela de 
LCD indica a temperatura predefinida de 
210°C. Gire o seletor de temperatura no 
sentido horário para 230ºC. Mantenha  
o tempo predefinido de 20 min.  

As configurações predefinidas   
VENTILAR e  CONGELADO também 
serão exibidas.

GIRAR

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

PIZZAPIZZA PADRÃO

SELETOR 
DE FUNÇÕES

8. Pressione o botão INICIAR/PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

9. A tela de LCD exibirá a mensagem 
PREAQUECER piscante. Uma vez que 
o forno tiver atingido a temperatura 
definida, o alarme de temperatura tocará.

10. O timer será exibido e começará 
automaticamente a fazer a contagem 
regressiva, em intervalos de um minuto.

OBSERVAÇÃO

Quando o forno for ligado pela 
primeira vez, ele pode emitir vapores. 
Isso acontece devido às substâncias 
de proteção dentro do forno. Elas 
são seguras e não prejudicam o 
desempenho do forno.

11. Ao fim do ciclo de cozimento, o alarme 
do forno tocará três vezes e o botão 
INICIAR | PARAR se apagará.

12. O forno já está pronto para o uso.

OBSERVAÇÃO

O ciclo de cozimento pode ser 
interrompido a qualquer momento, 
pressionando-se o botão INICIAR/
PARAR. Ele cancelará o ciclo, apagará 
a luz do botão e alterará a tela de LCD 
para azul.
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OBSERVAÇÃO SOBRE OS TEMPOS 
DE FORNO
O aparelho é equipado com a Resistência 
IQ, uma tecnologia de cozimento única 
que ajusta a potência dos elementos de 
aquecimento para oferecer resultados 
ideais.
É normal notar que, durante o ciclo de 
cozimento, aconteçam os fatores a seguir:
• Durante a função GRELHAR,  

o conjunto de elementos inferiores se 
desliga, enquanto o conjunto superior 
se aquece em potência total.

• As extremidades de cada elemento 
de aquecimento brilham com mais 
intensidade que o meio.

• Os elementos se desligam e ligam, 
mantendo a temperatura do forno 
correta.

Esta tecnologia de cozimento permite que 
os alimentos cozinhem com mais rapidez  
e uniformidade, reduzindo 
significativamente os tempos de preparo.
As temperaturas e tempos de cozimento 
predefinidos do forno podem precisar 
ser alterados de acordo com a receita, 
a quantidade de alimentos e as suas 
preferências pessoais.
Com os alimentos pré-embalados, 
você também pode precisar alterar as 
temperaturas e tempos predefinidos, 
levando em conta a velocidade do forno.

GRELHAR
Aquecimento em cima em altas temperaturas: 
derrete e doura.

DESLIGADO

DESLIGADO DESLIGADO

TOSTAR
Altas temperaturas em cima e embaixo: sela 
e deixa crocante.

DESLIGADO

DESLIGADO

MASSAS
Aquecimento por ventilação uniforme: 
cozinha por igual.

LIGADO

DESLIGADO

Recomendamos fazer testes com as 
configurações de tempo e temperatura para 
produzir os resultados desejados.
A temperatura e o tempo de cozimento 
podem ser ajustados antes ou durante  
o ciclo de cozimento:

1. A temperatura de cozimento é exibida 
no número na parte superior da tela  
de LCD.

a) Gire o seletor de TEMPERATURA para 
a esquerda, para reduzir a temperatura, 
ou para a direita, para aumentá-la.
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REDUZIR
TEMPERATURA

AUMENTAR
TEMPERATURA

GIRAR

SELETOR DE
TEMPERATURA

b) A temperatura de cozimento pode ser 
ajustada em acréscimos de 5ºC, de 60ºC 
a um máximo de 230ºC (ou, no modo 
Fahrenheit, em acréscimos de 10ºF, de 
140ºF a um máximo de 450ºF).

2. Nas funções para massas, o tempo de 
forno é exibido no número na parte 
inferior da tela de LCD.

a) Gire o seletor de TEMPO para  
a esquerda, para reduzir o tempo de 
cozimento, ou para a direita, para 
aumentá-lo.

b) O tempo de cozimento pode ser 
ajustado em acréscimos de um minuto 
até 1 hora, e em acréscimos de  
5 minutos entre 1 e 2 horas.

REDUZIR
TEMPO

AUMENTAR
TEMPO

GIRAR

SELETOR DE
TEMPO

OBSERVAÇÃO SOBRE AS ALTURAS 
DAS GRADES
Os resultados de cozimento são 
significativamente afetados pela posição da 
grade de metal, pois ela determina o quanto 
o alimento estará próximo dos elementos 
de aquecimento. É altamente recomendável 
seguir a indicação de altura da grade para 
cada função conforme impresso no lado 
direito da janela de vidro da porta do forno. 
No entanto, ela é apenas uma indicação. 
Certos alimentos podem exigir uma posição 
de altura diferente da grade, dependendo 
da receita, da quantidade e do tamanho do 
alimento e das suas preferências pessoais.

FUNÇÃO INICIAR  |  PARAR

TEMP
Coloração

TEMPO
Quantidade

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

GRELHAR
DOURAR

TOSTAR
COOKIES

PIZZA

MASSAS
CARNES

AQUECER
REAQUECER

TOP

MIDDLE

BOTTOM 

Posição alta da grade: Funções GRELHAR 
e DOURAR.
Posição intermediária da grade: Funções 
TOSTAR, PIZZA e COOKIES.
Posição baixa da grade: Funções MASSAS, 
CARNES, REAQUECER e AQUECER.

OBSERVAÇÃO

Quando a grade de metal está inserida 
na posição intermediária, o Ejetor 
magnético automático da grade ejeta 
a metade da grade de metal para fora 
do forno quando a porta é aberta. 
Isso serve para que os seus alimentos 
tostados possam ser removidos com 
segurança e facilidade.
Quando a grade de metal estiver 
colocada nesta posição, sempre abra 
a porta devagar e de uma maneira 
controlada, para evitar que a grade de 
metal seja ejetada com muita rapidez.
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Para obter os resultados ideais de 
cozimento:
• A grade de metal deve sempre ser 

inserida na sua posição com os fios 
voltados para cima.

• Os alimentos devem ser posicionados 
no centro da grade de metal, da grade 
para grelhar, da assadeira ou da 
assadeira para pizza, para permitir  
que um fluxo máximo de ar chegue  
ao alimento.

OBSERVAÇÃO SOBRE O MODO 
STANDBY
Quando o forno é conectado na tomada  
e LIGADO, o alarme do forno tocará duas 
vezes e a tela em LCD se iluminará por  
10 minutos antes de entrar no modo  
stand-by. Quando estiver no modo  
stand-by, a tela de LCD se apagará, mas 
todas as opções de funções ainda estarão 
visíveis.
Para reativar o forno a partir do modo  
stand-by, pressione o botão INICIAR/
PARAR no painel de controle ou 
gire qualquer seletor. A tela de LCD 
se reacenderá. Pressione o botão 
INICIAR|PARAR para ativar o forno.
Quando o forno é LIGADO (cozinhando), 
o alarme do forno toca, o botão se acende 
em vermelho e a tela de LCD se acende em 
laranja. O forno é DESLIGADO quando  
o botão INICIAR/PARAR é pressionado 
uma segunda vez, a luz do botão se apaga  
e a tela em LCD se torna azul.

OBSERVAÇÃO SOBRE AS 
CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

 Botão Ventilar
O cozimento com ventilação usa um 
ventilador para circular o ar aquecido ao 
redor do alimento. Isso gera um cozimento 
mais rápido, mais regular e com mais 
eficiência energética.
O cozimento por ventilação é a configuração 
padrão nas funções MASSAS, CARNES, 
PIZZA, COOKIES e REAQUECER. 
A configuração pode ser anulada 
pressionando-se o  botão VENTILAR, ou 
novamente selecionada pressionando-se  
o  botão VENTILAR uma segunda vez.
O cozimento por ventilação não é a 
configuração padrão na função AQUECER, 
mas pode ser selecionado pressionando-se 

 botão VENTILAR.
O símbolo de ventilação  é exibido na tela 
de LCD sempre que esta configuração está 
selecionada.

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

PRESSIONAR
VENTILAR

VENTILAR DESLIGADO VENTILAR LIGADO

O cozimento por ventilação pode reduzir 
os tempos de forno. Alguns alimentos 
podem não ser ideais para o cozimento por 
ventilação. Recomendamos fazer testes com 
a ventilação e as configurações de tempo 
e temperatura para produzir os resultados 
desejados.
Para obter os resultados ideais:
Use assadeiras, pratos, assadeiras para 
pizzas e formas de biscoitos à prova de calor 
e com laterais bem baixas, e coloque-as no 
centro da grade de metal para permitir que 
um fluxo máximo de ar chegue ao alimento.
Pela mesma razão, não cubra os alimentos 
com papel alumínio ou qualquer outro tipo 
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de tampa ou cobertura, garantindo o fluxo 
máximo de ar.
A maioria das receitas recomenda reduzir as 
temperaturas em 10°C ao usar o cozimento 
por ventilação. Sempre verifique o prato  
10 minutos antes de o tempo de forno 
sugerido ter terminado, para evitar cozinhar 
demais.

 Botão de Conversão de Temperatura
A leitura da temperatura do forno está 
predefinida para graus Celsius. Para converter 
a leitura de temperatura de graus Celsius 
para Fahrenheit, pressione o botão de  
CONVERSÃO DE TEMPERATURA. O 
símbolo ‘C’ ou ‘F’ correspondente será exibido 
na tela de LCD.
O botão de  CONVERSÃO DE 
TEMPERATURA pode ser selecionado 
nas funções MASSAS, GRELHAR, PIZZA, 
COOKIES, REAQUECER e AQUECER.

PRESSIONAR
TEMPERATURA

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

CELSIUS

OBSERVAÇÃO

O botão de  CONVERSÃO DE 
TEMPERATURA pode ser usado como 
uma ferramenta eletrônica de conversão 
de temperatura, e é particularmente 
conveniente para receitas internacionais.

OBSERVAÇÃO

Se você tiver alterado a leitura 
padrão da temperatura em Celsius 
para Fahrenheit, a configuração 
permanecerá na memória do forno 
até que o botão de  CONVERSÃO 
DE TEMPERATURA seja pressionado 
novamente ou que o forno seja 
desconectado da tomada. Quando 
o forno for reconectado à tomada, 
a leitura da temperatura voltará 
automaticamente para a configuração 
predefinida em Celsius.

 Botão para alimentos congelados
O botão  para ALIMENTOS 
CONGELADOS acrescenta o tempo 
adicional recomendado necessário para 
descongelar e, em seguida, tostar pães ou 
bolinhos congelados ou assar pizzas ou 
massas de biscoitos congeladas.

O botão  ALIMENTOS CONGELADOS 
pode ser selecionado nas funções TOSTAR, 
DOURAR, MASSAS e COOKIES, e é a 
configuração padrão na função PIZZA. 
Nessas funções, o botão  ALIMENTOS 
CONGELADOS pode ser selecionado antes 
ou durante o ciclo. A configuração pode 
ser cancelada pressionando-se o botão de 

 ALIMENTOS CONGELADOS uma 
segunda vez. Sempre que esta configuração 
está selecionada, o símbolo de Congelado  
é exibido na tela de LCD.

TOSTAR FRESCO

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

TOSTAR CONGELADO

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

PRESSIONAR 
CONGELADO
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OBSERVAÇÃO

Se tiver selecionado o botão de  
ALIMENTOS CONGELADOS e o 
símbolo de Congelado  estiver 
sendo exibido na tela de LCD,  
a configuração permanecerá na 
memória do forno e será ativada para 
cada ciclo seguinte de TOSTAR/
DOURAR/MASSAS/COOKIES, até 
que o botão de  ALIMENTOS 
CONGELADOS seja pressionado 
novamente ou que o forno seja 
desligado da tomada. Quando o forno 
for ligado novamente na tomada, 
ele voltará automaticamente para 
a função predefinida TOSTAR/
DOURAR/MASSAS/COOKIES sem 
a  configuração para ALIMENTOS 
CONGELADOS.

Na função PIZZA, o recurso  
ALIMENTOS CONGELADOS é a 
configuração padrão, e o símbolo de  
Congelado é exibido na tela em LCD. Ao 
assar pizzas frescas, a configuração pode 
ser anulada pressionando-se o botão de  
ALIMENTOS CONGELADOS. 
O símbolo de FRESCO será exibido na tela 
de LCD.

PIZZA CONGELADA

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

PIZZA FRESCA

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

PRESSIONAR
CONGELADO

OBSERVAÇÃO

Se tiver anulado a configuração 
 ALIMENTOS CONGELADOS 

e o símbolo FRESCO estiver 
sendo exibido na tela em LCD, 
a configuração permanecerá na 
memória do forno e será ativada para 
todos os ciclos PIZZA seguintes, 
até que o botão  ALIMENTOS 
CONGELADOS seja pressionado 
novamente, ou que o forno seja 
desligado da tomada. Quando o forno 
for novamente ligado na tomada, a 
função retornará automaticamente 
à função predefinida PIZZA com 
a  configuração ALIMENTOS 
CONGELADOS.
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FUNÇÃO GRELHAR

Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores 
ligam e desligam em ciclos para regular  
a temperatura correta.

Posição recomendada da grade
Posição superior da grade.

Configurações opcionais
A função Grelhar é ideal para sanduíches 
abertos, cortes pequenos de carnes, frangos  
e peixes, linguiças, verduras e legumes. 

1. Insira a grade de metal na posição superior. 
A grade de metal deve ser posicionada com 
os fios voltados para cima.

OBSERVAÇÃO

Na função GRELHAR, recomenda-se  
usar a posição alta da grade.  
No entanto, isso é apenas uma 
indicação. Certos alimentos podem 
exigir a altura intermediária da grade, 
dependendo da receita, da quantidade 
e do tamanho do alimento e das suas 
preferências pessoais.
Por exemplo, a posição intermediária 
da grade pode ser adequada para 
alimentos mais altos que estejam 
tocando os elementos de aquecimento, 
para alimentos mais espessos, como 
hambúrgueres, pratos marinados 
como asinhas de frango ou receitas 
que precisam ser grelhadas 
suavemente.
Recomendamos fazer testes 
com a altura da grade e com as 
configurações de tempo e temperatura 
para produzir os resultados desejados.

2. Acomode a grade esmaltada para 
grelhar dentro da assadeira esmaltada. 
Ponha os alimentos na grade para 
grelhar montada ou em uma assadeira 

à prova de calor e coloque-a no centro 
da grade de metal, para que o ar flua ao 
redor do alimento.

OBSERVAÇÃO

Ao usar a função Grelhar, a grade 
esmaltada deve ser colocada dentro 
da assadeira esmaltada. Quando 
montadas juntas, a grade para grelhar 
é projetada para fazer as gorduras 
escorrerem das carnes, criando pratos 
mais saudáveis. A assadeira coleta 
esses líquidos e ajuda a evitar que eles 
pinguem.

OBSERVAÇÃO

Deve-se ter cuidado ao usar assadeiras 
e formas feitas de materiais que não 
sejam metal. Se usar assadeiras ou 
pratos de cerâmica, é importante que 
eles sejam à prova de calor, para evitar 
que rachem.

3. Feche a porta do forno.

ATENÇÃO
Ao usar a função Grelhar, assegure-se 
sempre de que a porta do forno esteja 
completamente fechada.
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4. Gire o seletor FUNÇÃO até que  
o indicador na tela de LCD chegue 
à função GRELHAR. O símbolo na 
parte superior da tela de LCD indica a 
Configuração Alta predefinida, enquanto 
o número na parte de baixo da tela de 
LCD indica o tempo predefinido de  
“:10 MIN”.

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

GRELHAR

5. A temperatura e o tempo para grelhar 
podem ser ajustados antes ou durante  
o ciclo Grelhar.

a) A temperatura para grelhar é exibida 
no número na parte superior da 
tela de LCD. Gire o SELETOR DE 
TEMPERATURA para ajustar a função 
Grelhar para uma das três configurações 
predefinidas - Alta, Média ou Baixa.

OBSERVAÇÃO

As três temperaturas predefinidas 
para grelhar permitem que você altere 
a velocidade do preparo, com que 
velocidade a parte de cima do seu 
prato será grelhado, dependendo do 
alimento, da quantidade e das suas 
preferências pessoais. Sugerimos que 
a maioria dos alimentos seja grelhada 
usando a predefinição “Alta”, mas 
recomendamos que você faça testes 
com a temperatura e o tempo para 
grelhar, para produzir os resultados 
desejados.

b) O tempo para grelhar será exibido no 
número da parte inferior da tela de LCD. 
Gire o seletor de TEMPO para ajustar  
o tempo para grelhar em acréscimos  
de um minuto, até um máximo de  
20 minutos.

OBSERVAÇÃO

Dependendo da receita que está sendo 
grelhada, pode ser necessário virar 
o alimento do outro lado na metade 
do tempo de forno, para obter um 
cozimento e uma cor mais uniformes.

OBSERVAÇÃO

As suas configurações personalizadas 
de tempo e temperatura para grelhar 
ficarão na memória do forno até  
que você as altere ou desligue  
o forno da tomada. Quando o forno 
for reconectado à tomada, a função 
GRELHAR voltará automaticamente 
para a configuração Alta e para  
o tempo predefinido de “10 MIN”.

6. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

7. O timer será exibido e começará a fazer 
a contagem regressiva em intervalos 
de um minuto. A temperatura e o 
tempo podem ser ajustados durante 
o ciclo Grelhar girando-se o seletor 
correspondente de TEMPERATURA  
e de TEMPO.

8. No fim do ciclo Grelhar, o alarme 
do forno tocará três vezes e o botão 
INICIAR | PARAR se apagará.
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ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

9. É possível parar o ciclo Grelhar a 
qualquer momento pressionando-se o 
botão INICIAR | PARAR. Isso cancela  
o ciclo, e a luz do botão se apaga.

FUNÇÃO TOSTAR
Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores  
e inferiores ligam e desligam em ciclos para 
regular a temperatura correta. O elemento 
intermediário superior fica desligado.

Posição recomendada da grade
Posição intermediária da grade.

Configurações opcionais

 Botão ALIMENTOS CONGELADOS.
A função TOSTAR doura e deixa crocante 
o exterior do seu pão, ao mesmo tempo que 
mantém o interior macio.
1. Insira a grade de metal na posição 

intermediária. A grade de metal deve 
ser posicionada com os fios voltados 
para cima.

2. Se estiver tostando 1-3 fatias, centralize-
as na grade de metal. Se estiver tostando 
4-6 fatias, organize-as por igual com  
2-3 fatias na parte da frente e 2-3 fatias 
na parte de trás da grade de metal.

3. Feche a porta do forno. Gire o seletor 
FUNÇÃO até que o indicador na tela  
de LCD chegue à função TOSTAR.  
O número na parte de cima da tela de 
LCD indica a configuração de coloração 
predefinida “4”, enquanto o número na 
parte de baixo da tela de LCD indica 
a quantidade de fatias predefinida de “4”.
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TOSTAR

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

4. A configuração de coloração e o número 
de fatias podem ser ajustados antes ou 
durante o ciclo Tostar.

a) A configuração de coloração é exibida no 
número na parte superior da tela de LCD.

b) Gire o seletor de TEMPERATURA para 
a esquerda, para reduzir a coloração, 
ou para a direita, para aumentá-la. 
As configurações de coloração são 
indicadas pela fileira de círculos na  
parte superior da tela de LCD. A seta 
sobre os círculos se moverá de acordo 
com a configuração selecionada.

OBSERVAÇÃO

As configurações de coloração vão de 
“1” (a mais clara) a “7” (a mais escura).

Como orientação geral:

COR DESEJADA DA 
TORRADA

CONFIGURAÇÃO

Torrada clara 1 ou 2

Torrada média 3, 4 ou 5

Torrada escura 6 ou 7

Ao usar a função TOSTAR pela primeira 
vez, recomendamos tostar na configuração 
de coloração predefinida “4”, para que você 
possa ajustar a configuração de coloração 
segundo as suas preferências, considerando 
o tipo, a espessura e o frescor do pão. 

Por exemplo, torradas de pães com 
passas, pães brancos com texturas leves 
e pães cortados finos podem exigir uma 
configuração mais clara, enquanto pães 
de centeio de textura mais pesada, pães 
frescos e  pães integrais podem exigir uma 
configuração mais escura.
c) O número de fatias é exibido na parte 

inferior da tela de LCD.
d) Gire o seletor de TEMPO para a 

esquerda, para reduzir o número de 
fatias, ou para a direita, para aumentá-lo. 
O número de fatias varia de “1” a “6”.

OBSERVAÇÃO

A sua configuração personalizada de 
coloração e de número de fatias para 
TOSTAR permanecerá na memória 
do forno até que você a modifique 
ou desligue o forno da tomada. 
Quando o forno for reconectado à 
tomada, a função TOSTAR voltará 
automaticamente para a configuração 
de coloração predefinida “4” e para o 
número de fatias predefinido de “4”.

5. Se o seu pão estiver congelado, 
selecione o botão CONGELADO.  
Um tempo extra será automaticamente 
adicionado.

6. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

7. O timer será exibido e iniciará  
a contagem regressiva. O tempo pode 
ser ajustado durante o ciclo Tostar 
girando-se o seletor de TEMPO.

TOSTAR FATIAS

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

TIMER AUTOMÁTICO

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR
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OBSERVAÇÃO

A Resistência IQ ajustará 
automaticamente o tempo para tostar 
de acordo com o calor já presente 
dentro do forno. Por exemplo, se o 
forno já estiver quente após um ciclo 
Tostar, o tempo para tostar uma 
segunda porção será menor.
Durante o ciclo Tostar, pode-se formar 
uma condensação na porta do forno,  
e pode ser emitido vapor.  
Isso é normal. A condensação e o 
vapor aparecem como resultado do 
teor de umidade do pão. Os pães 
assados na hora ou congelados 
geralmente produzem mais 
condensação.

8. No fim do ciclo Tostar, o alarme do forno 
tocará três vezes e o botão INICIAR | 
PARAR se apagará.

ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

9. É possível parar o ciclo Tostar a 
qualquer momento pressionando  
o botão INICIAR | PARAR. Isso cancela 
o ciclo, e a luz do botão se apaga.

FUNÇÃO DOURAR
Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores  
e inferiores ligam e desligam em ciclos para 
regular a temperatura correta.
Posição recomendada da grade
Posição SUPERIOR da grade.
Configurações opcionais

 Botão ALIMENTOS CONGELADOS.
A função DOURAR deixa crocante o interior 
do seu pãozinho e, ao mesmo tempo, tosta de 
leve o exterior. Esta função também é ideal 
para tostar pães especiais em fatias finas que 
exigem que um lado esteja mais tostado que 
o outro.

OBSERVAÇÃO

Se quiser o seu pãozinho igualmente 
crocante tanto em cima quanto 
embaixo, recomendamos usar  
a posição intermediária da grade para 
tostá-lo.

1. Insira a grade de metal na posição superior. 
A grade de metal deve ser posicionada com 
os fios voltados para cima.

2. Se estiver tostando 1-3 pãezinhos, 
centralize-os na grade de metal.  
Se estiver tostando 4-6 pãezinhos, 
organize-os uniformemente, com  
2-3 pãezinhos na parte da frente e 2-3 na 
parte de trás da grade de metal.

OBSERVAÇÃO

A parte de cima do pãozinho deve 
sempre estar voltada para cima, 
para os elementos de aquecimento 
superiores. Isso permite que a parte 
de cima fique crocante, enquanto  
a casca fique levemente tostada.

OBSERVAÇÃO

Para bagels, mude a grade para  
a posição intermediária.
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3. Feche a porta do forno.
4. Gire o seletor FUNÇÃO até que  

o indicador na tela de LCD chegue   
à função DOURAR. O número na 
parte do alto da tela de LCD indica a 
configuração de coloração predefinida 
“4”, enquanto o número na parte de baixo 
da tela de LCD indica a quantidade de 
pãezinhos predefinida de “4”.

DOURAR

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

5. A configuração de coloração e o número 
de pãezinhos podem ser ajustados antes 
ou durante o ciclo DOURAR.

a) A configuração de coloração será exibida 
no número na parte superior da tela de 
LCD. Gire o seletor de TEMPERATURA 
para a esquerda, para reduzir a 
configuração de coloração, ou para a 
direita, para aumentá-la. As configurações 
de coloração são indicadas pela fileira de 
setas na parte superior da tela de LCD.  
O círculo sob as setas se moverá de 
acordo com a configuração selecionada.

OBSERVAÇÃO

As configurações de coloração vão de 
“1” (a mais clara) a “7” (a mais escura).

Como orientação geral:

COR DESEJADA PÃOZINHO CONFIGURAÇÃO

Pãozinho claro 1 ou 2

Pãozinho médio 3, 4 ou 5

Pãozinho escuro 6 ou 7

Ao usar a função DOURAR pela primeira 
vez, recomenda-se usar a configuração de 
coloração predefinida “4”, para que você 
possa ajustar a configuração de coloração 
segundo as suas preferências, levando em 
consideração o tipo e o frescor do pãozinho.
b) O número de pãezinhos será exibido 

na parte inferior da tela de LCD. Gire o 
seletor de TEMPO para a esquerda, para 
reduzir o número de pãezinhos, ou para 
a direita, para aumentá-lo. O número de 
pãezinhos varia de “1” a “6”.

OBSERVAÇÃO

A sua configuração personalizada de 
coloração e de número de pãezinhos 
para DOURAR permanecerá na memória 
do forno até que você a modifique ou 
desligue o forno da tomada. Quando o 
forno for reconectado à tomada, a função 
DOURAR volta automaticamente para  
a configuração de coloração predefinida 
“4” e para o número de pãezinhos 
predefinido “4”.

6. Se o seu pãozinho estiver congelado, 
selecione o botão CONGELADO, 
e será acrescentado tempo extra 
automaticamente.

7. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho, e o alarme do 
forno tocará.
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8. O timer será exibido e iniciará a 
contagem regressiva. O tempo pode 
ser ajustado durante o ciclo DOURAR 
girando-se o seletor de TEMPO.

PRESSIONE

GRELHAR TIMER AUTOMÁTICO

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

INICIAR  |  PARAR

OBSERVAÇÃO

Durante a função DOURAR, 
a Resistência IQ ajustará 
automaticamente a potência dos 
elementos de aquecimento para 
obter os resultados ideais. É normal 
notar que o conjunto de elementos 
inferiores se desliga, enquanto  
o conjunto superior está aquecendo 
em potência total. Isso permite que  
o interior do pãozinho fique crocante, 
enquanto a casca fique levemente 
tostada.

OBSERVAÇÃO

A Resistência IQ ajustará 
automaticamente o tempo para tostar 
de acordo com o calor já presente 
dentro do forno. Por exemplo, se  
o forno já estiver quente após um 
ciclo Tostar, o tempo para tostar uma 
segunda porção será menor.

9. No fim do ciclo Dourar, o alarme 
do forno tocará três vezes e o botão 
INICIAR | PARAR se apagará.

ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após  
o funcionamento. Use sempre 
pegadores de proteção ou luvas de 
forno isolantes ao inserir, remover ou 
manusear itens do forno.

10.  É possível interromper o ciclo Dourar  
a qualquer momento pressionando  
o botão INICIAR | PARAR. Isso cancela 
o ciclo, e a luz do botão se apaga.
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FUNÇÃO MASSAS

Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores  
e inferiores ligam e desligam em ciclos para 
regular a temperatura correta. O elemento 
intermediário superior fica desligado.

Posição recomendada da grade
Posição inferior da grade.

Configurações opcionais

 Botão VENTILAR.

 Botão de CONVERSÃO DE 
TEMPERATURA.
A função MASSAS assa os alimentos de 
maneira uniforme. Esta função é ideal para 
assar bolos, muffins, brownies  
e doces. A função MASSAS também  
é ideal para aquecer refeições congeladas 
pré-embaladas, como lasanhas e tortas.

1. Insira a grade de metal na posição 
inferior. A grade de metal deve ser 
posicionada com os fios voltados  
para cima.

OBSERVAÇÃO

Recomenda-se usar a altura mais baixa 
da grade durante a função MASSAS. No 
entanto, isso é apenas uma indicação. A 
posição da grade pode variar de acordo 
com o tipo e o tamanho dos alimentos 
que estão sendo assados. Alguns 
produtos assados, como brownies e pães 
doces, podem ficar melhor na posição 
de altura intermediária.

2. Feche a porta do forno.

3. Gire o seletor FUNÇÃO até que  
o indicador na tela de LCD chegue à 
função MASSAS. O número na parte de 
cima da tela de LCD indica a temperatura 
predefinida para MASSAS de “160°C”, 
enquanto o número na parte de baixo da 
tela de LCD indica o tempo predefinido 
de “30 MIN”. A configuração predefinida 
VENTILAR também será exibida.

MASSAS

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

4. A temperatura e o tempo para assar 
massas podem ser ajustados antes ou 
durante o ciclo Massas.

a) A temperatura para massas é exibida  
no número na parte superior da tela  
de LCD. 
Gire o seletor TEMPERATURA para 
ajustar a temperatura para assar  
massas em acréscimos de 5°C, de  
60°C a um máximo de 230°C (ou, no 
modo Fahrenheit, em acréscimos de 
10°F, de 140°F a um máximo de 450°F).

b) O tempo para assar massas será exibido 
no número da parte inferior da tela 
de LCD. Gire o seletor TEMPO para 
ajustar o tempo para assar massas em 
acréscimos de um minuto até 1 hora, e em 
acréscimos de 5 minutos entre 1 e 2 horas.

OBSERVAÇÃO

As suas configurações personalizadas 
de tempo e temperatura para assar 
MASSAS ficarão na memória do forno 
até que você as modifique ou desligue 
o forno da tomada. Quando o forno 
for reconectado à tomada, a função 
MASSAS voltará automaticamente para a 
temperatura predefinida de “160°C”, para 
o tempo predefinido de “30 MIN” e para a 
configuração predefinida VENTILAR.

5.  Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho, e o alarme do 
forno tocará.
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6. A tela de LCD exibirá a mensagem 
PREAQUECER piscante. Uma vez que 
o forno tiver atingido a temperatura 
definida, o alarme de temperatura tocará.

7. Ponha os alimentos dentro da assadeira 
esmaltada da Tramontina ou em uma 
forma à prova de calor, e posicione-a no 
centro da grade de metal para que o ar 
flua ao redor dos alimentos.

ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

OBSERVAÇÃO

Deve-se ter cuidado ao usar panelas 
e pratos feitos de materiais que não 
sejam metal. Se usar assadeiras ou 
pratos de cerâmica ou de vidro, é 
importante que eles possam ser 
usados no forno, para evitar que 
rachem.

NA TEMPERATURAPRÉ-AQUECER

QUANDO
ESTIVER NA

TEMPERATURASTANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

8. Após o alarme de PREAQUECER tocar, 
o timer começará automaticamente 
a fazer a contagem regressiva em 
acréscimos de um minuto.  
A temperatura e o tempo podem ser 
ajustados durante o ciclo Massas 
girando-se o seletor correspondente de 
TEMPERATURA e de TEMPO.

9. Ao fim do ciclo para assar Massas,  
o alarme do forno tocará três vezes e o 
botão INICIAR | PARAR se apagará.

10. É possível interromper o ciclo Massas  
a qualquer momento pressionando-se  
o botão INICIAR | PARAR. Isso cancela 
o ciclo, e a luz do botão se apaga.
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FUNÇÃO CARNES

Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores 
e inferiores ligam-se e desligam-se em 
ciclos para regular a temperatura correta. 
O elemento intermediário superior fica 
desligado.
Posição recomendada da grade
Posição inferior da grade.
Configurações opcionais

 Botão VENTILAR.
 Botão de CONVERSÃO DE 

TEMPERATURA.

A função CARNES é ideal para assar 
diversas carnes e aves, que ficarão macias  
e suculentas por dentro e assadas  
à perfeição por fora.
1. Insira a grade de metal na posição 

inferior. A grade de metal deve ser 
posicionada com os fios voltados  
para cima.

2. Feche a porta do forno.
3. Gire o seletor FUNÇÃO até que  

o indicador na tela de LCD chegue  
à função CARNES. O número na parte 
de cima da tela de LCD indica  
a temperatura predefinida para 
CARNES de “175°C”, enquanto  
o número na parte de baixo da tela de 
LCD indica o tempo predefinido de 
“1:00 H”. A configuração predefinida 

 VENTILAR também será exibida.

CARNES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

4. A temperatura e o tempo podem ser 
ajustados antes ou durante o ciclo 
Carnes.

a)  A temperatura para assar Carnes  
é exibida no número na parte superior 
da tela de LCD.
Gire o seletor TEMPERATURA para 
ajustar a temperatura para assar as 
carnes em acréscimos de 5°C, de 60°C 
a um máximo de 230°C (ou, no modo 
Fahrenheit, em acréscimos de 10°F, de 
140°F a um máximo de 450ºF).

b) O tempo para assar carnes será exibido 
no número da parte inferior da tela de 
LCD. Gire o seletor de TEMPO, para 
ajustar o tempo para assar carnes em 
acréscimos de um minuto até 1 hora,  
e em acréscimos de 5 minutos entre  
1 e 2 horas.

OBSERVAÇÃO

As suas configurações personalizadas 
de tempo e temperatura para assar 
CARNES ficarão na memória do forno 
até que você as modifique ou desligue 
o forno da tomada. Quando o forno 
for reconectado à tomada, a função 
CARNES voltará automaticamente 
para a temperatura predefinida de 
“175°C”, para o tempo predefinido 
de “1:00 H” e para a configuração 
predefinida  VENTILAR.

5. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

6. A tela de LCD exibirá a mensagem 
PREAQUECER piscante. Uma vez que 
o forno tiver atingido a temperatura 
definida, o alarme de temperatura tocará.

7. Ponha os alimentos na assadeira 
esmaltada da Tramontina ou em uma 
assadeira à prova de calor, e posicione-a 
no centro da grade de metal, para que  
o ar flua ao redor do alimento.
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ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

OBSERVAÇÃO

Ao assar carnes, a grade para grelhar 
esmaltada da Tramontina pode ser 
inserida na assadeira esmaltada da 
Tramontina. Quando montadas juntas, 
a grade para grelhar é projetada para 
fazer as gorduras escorrerem das 
carnes, criando pratos mais saudáveis. 
A assadeira coleta esses líquidos  
e ajuda a evitar que eles pinguem.

OBSERVAÇÃO

Deve-se ter cuidado ao usar assadeiras 
e formas feitas com materiais que não 
sejam metal. Se usar assadeiras ou 
pratos de cerâmica, é importante que 
eles sejam à prova de calor, para evitar 
que rachem.

OBSERVAÇÃO

É necessário ter cuidado extremo ao 
usar tampas no forno, pois o acúmulo 
da pressão em assadeiras ou formas 
tampadas pode fazer com que os 
ingredientes quentes espirrem ou  
a assadeira rache.

8. Após o alarme de PREAQUECER tocar, 
o timer iniciará automaticamente a fazer 
a contagem regressiva em acréscimos 
de um minuto. A temperatura e o 
tempo podem ser ajustados durante 
o ciclo Carnes girando-se o seletor 
correspondente de TEMPERATURA  
e de TEMPO.

NA TEMPERATURAPRÉ-AQUECER

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

QUANDO
ESTIVER NA

TEMPERATURA

9. No fim do ciclo Carnes, o alarme do 
forno tocará três vezes, e o botão 
INICIAR | PARAR se apagará.

DICA

Verifique o ponto da carne com um 
termômetro de carnes confiável.

10. O ciclo Carnes pode ser interrompido  
a qualquer momento pressionando-se o 
botão INICIAR | PARAR. Isso cancelará 
o ciclo, e a luz do botão se apagará.
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FUNÇÃO PIZZA

Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores  
e inferiores ligam-se e desligam-se em 
ciclos, para regular a temperatura correta.

Posição recomendada da grade
Posição intermediária da grade.

Configurações opcionais

 Botão VENTILAR
 Botão de CONVERSÃO DE 

TEMPERATURA
 Botão ALIMENTOS CONGELADOS

A função PIZZA derrete e doura queijos  
e outras coberturas e deixa a massa da  
pizza crocante.
1. Insira a grade de metal na posição 

intermediária. A grade de metal deve 
ser posicionada com os fios voltados 
para cima.

2. Feche a porta do forno.
3. Gire o seletor FUNÇÃO até que  

o indicador na tela de LCD chegue  
à função PIZZA. O número na parte de 
cima da tela de LCD indica  
a temperatura predefinida para PIZZAS 
de “210°C”, enquanto o número na parte 
de baixo da tela de LCD indica  
o tempo. As configurações predefinidas 

 VENTILAR e  CONGELADO 
também serão exibidas.

PIZZA

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

4. A temperatura e o tempo para assar 
pizzas podem ser ajustados antes ou 
durante o ciclo de cozimento.

a) A temperatura para assar pizzas  
é exibida no número na parte superior 
da tela de LCD. Gire o seletor de 
temperatura para ajustar a temperatura 
do forno em acréscimos de 5°C, de um 
mínimo de 60°C a um máximo 230°C 
(ou, no modo Fahrenheit, em acréscimos 
de 10°F, de um mínimo de 140°F a um 
máximo de 450°F).

b) O tempo de forno é exibido no número 
na parte inferior da tela de LCD.

OBSERVAÇÃO

Devido à grande variedade de pizzas 
existentes, você precisará levar em 
conta o fato de estar assando pizzas 
frescas ou congeladas, ou de massa 
fina ou em assadeira funda, e ajustar 
o tempo de forno para chegar ao 
resultado ideal.
Por exemplo, as pizzas congeladas 
podem precisar de tempo extra no 
forno. As pizzas de massas grossas 
também podem exigir um tempo maior 
no forno.
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OBSERVAÇÃO

As suas configurações personalizadas 
de temperatura e tamanho para assar 
PIZZAS ficarão na memória do forno 
até que você as modifique ou desligue 
o forno da tomada. Quando o forno 
for reconectado à tomada, a função 
PIZZA voltará automaticamente para 
a temperatura predefinida de “210°C” 
e para as configurações predefinidas 
VENTILAR e CONGELADO.

5. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho, e o alarme do 
forno tocará.

6. A tela de LCD exibirá a mensagem 
PREAQUECER piscante. Uma vez que 
o forno tiver atingido a temperatura 
definida, o alarme de temperatura tocará.

7. Ponha a assadeira de pizza no centro 
da grade de metal, para que o ar flua ao 
redor do alimento.

MIDDLE

FUNÇÃO INICIAR  |  PARAR

TEMP
Coloração

TEMPO
Quantidade

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

GRELHAR
DOURAR

TOSTAR
COOKIES

PIZZA

MASSAS
CARNES

AQUECER
REAQUECER

OBSERVAÇÃO

Se estiver assando pizzas frescas, use 
a assadeira para pizzas. Você pode 
polvilhar a assadeira com farinha 
ou borrifá-la levemente com óleo de 
cozinha, para facilitar a remoção da 
massa.

OBSERVAÇÃO

Se estiver assando pizzas congeladas, 
assegure-se de ter removido todas 
as embalagens, inclusive de papelão, 
plástico, papel ou outros materiais 
inflamáveis antes de pôr a pizza no 
forno.
Use uma assadeira de pizza ao assá-la.  
Não é recomendável assar pizzas 
diretamente na grade de metal, pois  
o queijo derretido e outros ingredientes 
podem entrar em contato com os 
elementos elétricos de aquecimento  
e criar um potencial risco de incêndios.

8. Após o alarme de PREAQUECER tocar, 
o timer começará automaticamente 
a fazer a contagem regressiva em 
acréscimos de um minuto.  
A temperatura e o tempo podem 
ser ajustados durante o ciclo Pizza, 
girando-se o seletor correspondente de 
TEMPERATURA e de TEMPO.

PIZZA FRESCAPIZZA CONGELADA

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

QUANDO
ESTIVER NA

TEMPERATURA
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OBSERVAÇÃO

Algumas pizzas grandes podem 
dourar de modo desigual em fornos 
compactos. Abra a porta do forno na 
metade do tempo de preparo e gire  
a pizza em 90° para uma coloração 
mais regular.

9. Ao fim do ciclo de cozimento, o alarme 
do forno tocará três vezes e o botão 
INICIAR | PARAR se apagará.

10. É possível interromper o ciclo da pizza  
a qualquer momento pressionando  
o botão INICIAR | PARAR. Isso cancela 
o ciclo, e a luz do botão se apaga.

OBSERVAÇÃO SOBRE AS PEDRAS  
DE PIZZA 
Ao usar uma pedra de pizza, é necessário 
primeiro aquecer a pedra (sem a pizza) para 
obter os resultados ideais.

1. Insira a grade de metal na posição 
intermediária. A grade de metal deve 
ser posicionada com os fios voltados 
para cima.

2. Ponha a pedra de pizza no centro da 
grade de metal, para que o ar flua ao  
seu redor.

3. Feche a porta do forno.

4. Para preaquecer o forno por 15 minutos, 
gire o seletor de funções para PIZZA. 
O número na parte de cima da tela de 
LCD indica a temperatura predefinida 
de 210°C. Gire o seletor de baixo para 
selecionar um tempo de 15 minutos. 
As configurações predefinidas  
VENTILAR e  CONGELADO 
também serão exibidas.

5. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

6. A tela de LCD exibirá a mensagem 
PREAQUECER piscante. Uma vez que 
o forno tiver atingido a temperatura 
definida, o alarme de temperatura tocará.

7. O timer será exibido e começará 
automaticamente a fazer a contagem 
regressiva em intervalos de um minuto.

8. Ao fim do ciclo de aquecimento da 
pedra de pizza, o alarme do forno tocará 
três vezes e o botão INICIAR | PARAR 
se apagará.

9. Enfarinhe levemente a pedra de pizza 
para evitar que a pizza grude, e deslize 
cuidadosamente a sua pizza na pedra 
quente, usando uma pá de pizza ou uma 
espátula grande.
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OBSERVAÇÃO

Se estiver assando pizzas frescas, 
recomenda-se usar pegadores de 
proteção ou luvas de forno isolantes 
para remover toda a grade de metal 
com a pedra de pizza e colocá-la sobre 
a porta aberta do forno ou sobre  
o balcão. Isso ajudará a transferir  
a massa de pizza fresca para a pedra 
aquecida. Sempre use pegadores de 
proteção ou luvas de forno isolantes 
para recolocar a grade de metal com  
a pedra e a pizza dentro do forno.

10. Selecione a configuração de pizza 
desejada e pressione o botão INICIAR | 
PARAR para reiniciar o ciclo da pizza.

ATENÇÃO
A pedra de pizza pode estar 
extremamente quente. Use luvas de 
forno e tenha muito cuidado ao colocar 
a pizza na pedra e ao removê-la. Deixe 
a pedra de pizza esfriar antes de 
removê-la do forno.

FUNÇÃO COOKIES
Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores 
e inferiores ligam-se e desligam-se em 
ciclos, para regular a temperatura correta. 
O elemento intermediário superior fica 
desligado.
Posição recomendada da grade
Posição intermediária da grade.
Configurações opcionais

 Botão VENTILAR

 Botão de CONVERSÃO DE 
TEMPERATURA

 Botão ALIMENTOS CONGELADOS
A função COOKIES é ideal para assar 
cookies e biscoitos caseiros ou comprados  
e outras guloseimas assadas.
Croissants, amanteigados, biscoitos, 
minitortas ou tortas prontos para assar são 
assados à perfeição com esta função.
1. Insira a grade de metal na posição 

intermediária. A grade de metal deve 
ser posicionada com os fios voltados 
para cima.

2. Feche a porta do forno.
3. Gire o seletor FUNÇÃO até que  

o indicador na tela de LCD chegue 
à função COOKIES. O número na 
parte superior da tela de LCD indica 
a temperatura predefinida de “175°C”, 
enquanto o número na parte inferior da 
tela de LCD indica o tempo predefinido 
de “11 MIN”. A configuração 
predefinida  VENTILAR também 
será exibida.

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
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4. A temperatura e o tempo para assar 
cookies podem ser ajustados antes ou 
durante o ciclo COOKIES.

a) A temperatura para massas é exibida no 
número na parte superior da tela de LCD.
Gire o seletor TEMPERATURA para 
ajustar a temperatura do forno em 
acréscimos de 5°C, de 60°C a um máximo 
de 230°C (ou, no modo Fahrenheit, em 
acréscimos de 10ºF, de 140ºF a um máximo 
de 450ºF).

b) O tempo de forno é exibido no número 
na parte inferior da tela de LCD.

c) Gire o seletor TEMPO para ajustar  
o tempo de forno em acréscimos de um 
minuto, até um máximo de 1 hora.

OBSERVAÇÃO

Devido à grande variedade de tipos 
de biscoitos, você precisará levar 
em consideração o fato de estar 
assando massas de biscoito frescas, 
refrigeradas ou congeladas, e ajustar 
o tempo de forno para chegar aos 
resultados ideais. 
Por exemplo, uma massa congelada 
de biscoito pode precisar de tempo 
adicional no forno. A quantidade de 
massa por biscoito ou a sua espessura 
também podem fazer o tempo no forno 
variar. 

OBSERVAÇÃO

As suas configurações 
personalizadas de tempo e 
temperatura para COOKIES ficarão 
na memória do forno até que você 
as modifique ou desligue o forno 
da tomada. Quando o forno for 
reconectado à tomada, a função 
COOKIES voltará automaticamente 
para a temperatura predefinida de 
“175°C”, para o tempo predefinido 
de “11 MIN” e para a configuração 
predefinida  VENTILAR.

5. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

6. A tela de LCD exibirá a mensagem 
PREAQUECER piscante. Uma vez que 
o forno tiver atingido a temperatura 
definida, o alarme de temperatura tocará.

7. Ponha os alimentos na assadeira 
esmaltada, na assadeira antiaderente 
para pizzas ou em uma forma à prova 
de calor e, então, posicione-a no centro 
da grade de metal para que o ar flua por 
trás e pela frente do alimento.

MIDDLE

FUNÇÃO INICIAR  |  PARAR

TEMP
Coloração

TEMPO
Quantidade

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

GRELHAR
DOURAR

TOSTAR
COOKIES

PIZZA

MASSAS
CARNES

AQUECER
REAQUECER

OBSERVAÇÃO

Pode ser necessário untar levemente 
ou forrar a assadeira esmaltada com 
papel de forno para evitar que os 
biscoitos grudem.

8. Após o alarme de PREAQUECER tocar,  
o timer começará automaticamente 
a fazer a contagem regressiva em 
acréscimos de um minuto. O tempo 
e a temperatura podem ser ajustados 
durante o ciclo, girando-se o seletor 
correspondente de TEMPERATURA  
e TEMPO.
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NA TEMPERATURAPRÉ-AQUECER

QUANDO
ESTIVER NA

TEMPERATURA
STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES
PRESSIONE

INICIAR  |  PARAR

9. No fim do ciclo para assar, o alarme 
do forno tocará três vezes e o botão 
INICIAR | PARAR se apagará.

ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

10. É possível interromper o ciclo  
a qualquer momento pressionando-se  
o botão INICIAR | PARAR. Isso cancela 
o ciclo, e a luz do botão se apaga.

FUNÇÃO REAQUECER

Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores 
e inferiores ligam-se e desligam-se em 
ciclos, para regular a temperatura correta. 
O elemento intermediário superior fica 
desligado.
Posição recomendada da grade
Posição inferior da grade.
Configurações opcionais

 Botão VENTILAR

 A função REAQUECER é ideal para 
reaquecer sobras de comida sem queimar.
1. Insira a grade de metal na posição 

inferior. A grade de metal deve ser 
posicionada com os fios voltados  
para cima.

2. Ponha os alimentos na assadeira 
esmaltada da Tramontina ou em 
uma forma à prova de calor e, então, 
posicione-a no centro da grade de metal, 
para que o ar flua em torno do alimento.

OBSERVAÇÃO

Deve-se ter cuidado ao usar assadeiras 
e formas feitas de materiais que não 
sejam metal. Se usar assadeiras ou 
pratos de cerâmica, é importante que 
eles sejam à prova de calor, para evitar 
que rachem.
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OBSERVAÇÃO

É necessário ter cuidado extremo ao 
usar tampas no forno, pois o acúmulo 
da pressão em assadeiras ou formas 
tampadas pode fazer com que os 
ingredientes quentes espirrem ou a 
assadeira rache.

3. Feche a porta do forno.
Gire o seletor FUNÇÃO até que  
o indicador na tela de LCD chegue  
à função REAQUECER. O número na 
parte superior da tela de LCD indica 
a temperatura predefinida de “160°C”, 
enquanto o número na parte inferior da 
tela de LCD indica o tempo predefinido 
de “15 MINS”. A configuração predefinida 

 VENTILAR também será exibida.

REAQUECER

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

4. A temperatura e o tempo de 
reaquecimento podem ser ajustados 
antes ou durante o ciclo de 
reaquecimento.

a) A temperatura de reaquecimento  
é exibida no número na parte de cima  
da tela de LCD.
Gire o seletor TEMPERATURA para 
ajustar a temperatura para assar em 
acréscimos de 5°C, de 60°C a um máximo 
de 230°C (ou, no modo Fahrenheit, em 
acréscimos de 10°F, de 140°F a um máximo 
de 450°F).

b) O tempo de reaquecimento será exibido no 
número na parte inferior da tela de LCD.

Gire o seletor de TEMPO para ajustar  
o tempo de reaquecimento em 
acréscimos de um minuto até 1 hora, e em 
acréscimos de 5 minutos entre 1 e 2 horas.

OBSERVAÇÃO

As suas configurações personalizadas 
de tempo e temperatura de 
REAQUECIMENTO ficarão na 
memória do forno até que você 
as modifique ou desligue o forno 
da tomada. Quando o forno for 
reconectado à tomada, a função 
REAQUECER voltará automaticamente 
para a temperatura predefinida de 
“160°C”, para o tempo predefinido 
de “15 MIN” e para a configuração 
predefinida VENTILAR.

5. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

6. O timer será exibido e começará a fazer 
a contagem regressiva em intervalos de 
um minuto. O tempo e a temperatura 
podem ser ajustados durante o ciclo 
de reaquecimento, girando-se o seletor 
correspondente de TEMPERATURA  
e de TEMPO.

7. No fim do ciclo de reaquecimento,  
o alarme do forno tocará três vezes e o 
botão INICIAR | PARAR se apagará.

ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

8. É possível interromper o ciclo de 
reaquecimento a qualquer momento 
pressionando-se o botão INICIAR | 
PARAR. Isso cancela o ciclo, e a luz do 
botão se apaga.
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FUNÇÃO AQUECER

Elementos 
Os elementos de aquecimento superiores  
e inferiores ligam-se e desligam-se em ciclos, 
para regular a temperatura correta. O elemento 
intermediário superior fica desligado.

Posição recomendada da grade
Posição inferior da grade.

Configurações opcionais

 Botão VENTILAR
 Botão de CONVERSÃO DE 

TEMPERATURA
A função AQUECER mantém os alimentos 
quentes na temperatura recomendada para 
evitar o crescimento de bactérias (70°C ou 
mais).

1. Insira a grade de metal na posição inferior. 
A grade de metal deve ser posicionada 
com os fios voltados para cima.

2. Ponha os alimentos na assadeira 
esmaltada da Tramontina ou em uma 
forma à prova de calor e, então, ponha-a 
no centro da grade de metal para que  
o ar flua pelas laterais do alimento.

OBSERVAÇÃO

Deve-se ter cuidado ao usar assadeiras 
e formas feitas de materiais que não 
sejam metal. Se usar assadeiras ou 
pratos de cerâmica, é importante que 
eles sejam à prova de calor, para evitar 
que rachem.

OBSERVAÇÃO

É necessário ter cuidado extremo ao 
usar tampas no forno, pois o acúmulo 
da pressão em assadeiras ou formas 
tampadas pode fazer com que os 
ingredientes quentes espirrem ou  
a assadeira rache.

3. Feche a porta do forno.

4. Gire o seletor FUNÇÃO até que  
o indicador na tela de LCD chegue 
à função AQUECER. O número na 
parte de cima da tela de LCD indica 
a temperatura predefinida de “70°C”, 
enquanto o número na parte de baixo da 
tela de LCD indica o tempo predefinido 
de “1:00 H”. O símbolo  MANTER 
QUENTE também será exibido.

AQUECER

STANDBY

VENTILAR

MANTER QUENTE

FRESCOQUANT.

HRS
MIN.
SEG.

CONGELADO

CLARO ESCUROPRÉ-AQUECER

CARNES

AQUECER 

DOURAR

MASSAS

PIZZA

REAQUECER

TOSTAR
GRELHAR

COOKIES

5. A temperatura e o tempo de 
aquecimento podem ser ajustados antes 
ou durante o ciclo de aquecimento.
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a) A temperatura de aquecimento é exibida 
no número da parte superior da tela  
de LCD.

Gire o seletor de TEMPERATURA para 
ajustar a temperatura de aquecimento 
em acréscimos de 5°C, de um mínimo 
de 60°C a um máximo de 230°C (ou, no 
modo Fahrenheit, em acréscimos de 
10°F, de 140°F a um máximo de 450ºF). 

b) O tempo de aquecimento é exibido no 
número na parte inferior da tela de LCD.
Gire o seletor de TEMPO para ajustar  
o tempo de aquecimento em acréscimos 
de um minuto até 1 hora,  
e em acréscimos de 5 minutos entre  
1 e 2 horas.

6. Pressione o botão INICIAR | PARAR 
para ativar esta configuração. O botão 
se acenderá em vermelho e o alarme do 
forno tocará.

7. O timer será exibido e começará a fazer 
a contagem regressiva em intervalos de 
um minuto. A temperatura e o tempo 
podem ser ajustados durante o ciclo 
de aquecimento girando-se o seletor 
correspondente de  TEMPERATURA  
e TEMPO.

8. No fim do ciclo de aquecimento,  
o alarme do forno tocará três vezes,  
e o botão INICIAR | PARAR se apagará.

ATENÇÃO
A superfície externa do forno, incluindo 
a porta, fica quente durante e após o 
funcionamento. Use sempre pegadores 
de proteção ou luvas de forno isolantes 
ao colocar, remover ou manusear itens 
no forno.

9. É possível interromper o ciclo de 
aquecimento a qualquer momento 
pressionando-se o botão INICIAR | 
PARAR. Isso cancela o ciclo, e a luz do 
botão se apaga.

USO DA BANDEJA DE 
AQUECIMENTO DE PRATOS 

A parte de cima do forno fica muito quente 
durante e após o funcionamento. Não 
coloque nenhum objeto sobre o forno 
durante o funcionamento. 
A única exceção é uma camada de pratos de 
cerâmica para aquecimento.

ATENÇÃO
O uso de acessórios não recomendados 
pela Tramontina pode causar 
ferimentos.
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Assegure-se de que o forno esteja 
DESLIGADO, pressionando o botão INICIAR 
| PARAR no painel de controle. Quando o 
forno está DESLIGADO, o botão se apaga. 
Remova o plugue de eletricidade da tomada. 
Antes de desmontar e limpar o forno e todos 
os acessórios, deixe-os esfriar por completo.

OBSERVAÇÃO

Não use produtos de limpeza 
abrasivos, esponjas de metal ou 
utensílios de metal em qualquer 
superfície interior ou exterior do 
forno, inclusive na bandeja  
de migalhas.
Não use produtos de limpeza 
abrasivos, esponjas de metal ou 
utensílios de metal para limpar 
qualquer acessório, pois isso pode 
danificar o acabamento esmaltado da 
assadeira e da grade para grelhar ou 
arranhar o revestimento antiaderente 
na assadeira de pizza.

LIMPEZA DO EXTERIOR DO CORPO 
E DA PORTA

1. Limpe o exterior do forno com uma 
esponja macia úmida. Podem ser usados 
produtos de limpeza líquidos não 
abrasivos ou soluções em spray suaves, 
para evitar a formação de ferrugem. 
Aplique o produto de limpeza em uma 
esponja (e não na superfície do forno) 
antes de limpar.

2.  Para limpar a porta de vidro, use um 
produto de limpeza para vidros ou um 
detergente suave e uma esponja macia 
úmida ou pano de limpeza de plástico 
macio. Não use produtos de limpeza 
abrasivos ou esponjas de metal, pois eles 
arranharão a superfície do forno.

3. Deixe todas as superfícies secarem por 
completo antes de inserir o plugue de 
eletricidade em uma tomada e LIGAR  
o forno.

ATENÇÃO
Não mergulhe o corpo, o fio e o plugue 
de eletricidade em água ou em 
qualquer outro líquido, pois isso pode 
causar eletrocussão.

LIMPEZA DO INTERIOR

1. As paredes no interior do forno têm um 
revestimento antiaderente para facilitar 
a limpeza. Para limpar os espirros que 
podem ocorrer durante o cozimento, 
limpe as paredes com uma esponja 
macia úmida. Para evitar manchas, 
podem ser usados produtos de limpeza 
líquidos não abrasivos ou soluções 
suaves em spray. Aplique  
o produto de limpeza em uma esponja, 
e não na superfície do forno, antes de 
limpar. Evite tocar nos elementos de 
aquecimento de quartzo com o objeto  
de limpeza.

ATENÇÃO
Tenha extremo cuidado ao limpar os 
elementos de aquecimento de quartzo. 
Deixe o forno esfriar completamente e, 
então, esfregue suavemente com uma 
esponja ou um pano macio úmido ao 
longo do elemento de aquecimento. Não 
use nenhum tipo de produto ou agente 
de limpeza. Deixe todas as superfícies 
secarem por completo antes de inserir  
o plugue de eletricidade em uma 
tomada e LIGAR o forno.

2. Deixe todas as superfícies secarem por 
completo antes de inserir o plugue de 
eletricidade em uma tomada e LIGAR  
o forno.
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LIMPEZA DA BANDEJA DE 
MIGALHAS

1. Após cada uso, retire a bandeja de 
migalhas e jogue fora o seu conteúdo. 
Limpe a bandeja com uma esponja 
macia úmida. Para evitar manchas, 
podem ser usados produtos de limpeza 
líquidos não abrasivos. Aplique  
o produto de limpeza na esponja, e não 
na bandeja, antes de limpar. Seque por 
completo.

2. Para remover gorduras queimadas, 
deixe a bandeja de molho em água 
morna e sabão e, então, lave com uma 
esponja macia ou um pano de limpeza 
de plástico macio. Enxágue e seque por 
completo.

3. Assegure-se sempre de reinserir  
a bandeja de migalhas no forno após 
limpar e antes de ligar o plugue na 
tomada e ativar o forno.

LIMPEZA DA GRADE DE METAL, 
DA GRADE PARA GRELHAR, DA 
ASSADEIRA E DA ASSADEIRA  
PARA PIZZAS
Lave todos os acessórios com água morna 
e sabão e uma esponja ou pano plástico 
macio. Enxágue e seque por completo.

ARMAZENAGEM

1. Assegure-se de que o forno esteja 
DESLIGADO, pressionando o botão 
INICIAR | PARAR no painel de controle. 
Quando o forno for DESLIGADO,  
o botão se apagará. Então, remova  
o plugue de eletricidade da tomada.

2. Deixe o forno e todos os acessórios 
esfriarem por completo.

3. Assegure-se de que o forno e todos os 
acessórios estejam secos e limpos.

4. Assegure-se de que a bandeja de 
migalhas esteja inserida no forno e de 
que a grade para grelhar esteja inserida 
na assadeira e apoiada na grade de 
metal na posição intermediária.

5. Certifique-se de que a porta está 
fechada.

6. Guarde o aparelho nivelado sobre os seus 
pés de apoio. Não ponha outros objetos 
sobre o forno.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSSÍVEL SOLUÇÃO FÁCIL

A unidade não LIGA

• Verifique se o plugue de eletricidade está corretamente 
inserido na tomada

• Insira o plugue em uma tomada independente

• Insira o plugue em uma outra tomada

• Restaure o filtro de linha, se necessário 

Quero voltar para as 
configurações padrão de LCD 
do forno

• O forno só se lembrará da última configuração usada para 
cada função se que você não remover o plugue da tomada.

Para restaurar as configurações padrão do forno em cada 
função, remova o plugue da tomada. Espere 5 segundos e 
ligue novamente o plugue.

A luz do monitor de LCD 
apagou

• Se não for usado por 10 minutos, o forno entra no modo 
stand-by. Quando estiver no modo stand-by, a tela de LCD 
se apagará, mas todas as opções de funções ainda estarão 
visíveis.

Para reativar o forno a partir do modo stand-by, pressione 
o botão INICIAR | PARAR no painel de controle ou gire 
qualquer seletor. A tela de LCD se reacenderá.  

A pizza não assa de modo 
uniforme  

• Algumas pizzas grandes podem dourar de modo desigual em 
fornos compactos. Abra a porta do forno na metade do tempo 
de preparo e gire a pizza em 90°, para uma coloração mais 
regular.

O Ejetor magnético 
automático da grade sai 
demais quando abro a porta

• Quando a grade de metal estiver colocada nesta posição, 
sempre abra a porta devagar e de uma maneira controlada, 
para evitar que a grade de metal seja ejetada com muita 
rapidez.

Não consigo selecionar 
o botão  ALIMENTOS 
CONGELADOS

• O botão  CONGELADO só pode ser selecionado nas 
funções TOSTAR, DOURAR, MASSAS, PIZZA e COOKIES. 

Está saindo vapor do alto da 
porta do forno

•  Isso é normal. A porta tem aberturas de ventilação para 
liberar o vapor criado por alimentos com alto teor de 
umidade, como pães.

Há água pingando da porta  
no balcão

• Isso é normal. A condensação criada por alimentos com 
alto teor de umidade, como pães congelados, vai escorrer do 
interior da porta, e pode pingar sobre o balcão.

Os elementos de aquecimento 
parecem estar pulsando

• Isso é normal. A Resistência IQ controla com precisão o calor 
no interior do forno, pulsando a energia nos elementos de 
aquecimento em impulsos breves. 
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