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Agradecemos-lhe por ter comprado um dos nossos produtos, 

convidamos-lhe também a ler atentamente e conservar 

importantes e conselhos úteis para a utilização ideal e em 

diretivas em vigor: 
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ADVERTÊNCIAS GERAIS

dos 

Os vapores do álcool no compartimento de cozedura quente poderão incendiar-se.
Não cozinhar pratos com quantidades elevadas de bebidas de alto teor alcoólico. 
Utilizar exclusivamente pequenas quantidades de bebidas de alto teor alcoólico
Abrir com cuidado a porta do aparelho.
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ATENÇÃO
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Tendo em conta a vasta gama de produtos presentes no mercado o seguinte manual inclui informações relativas a mais de um modelo, é por isso possível 

O seu fogão de cozinha é dividido nas seguintes partes principais:
 onde estão colocadas as grelhas (suportes para as panelas), os queimadores de gás (também denominados bicos) ou 1 placa 

onde encontramos os manípulos e os interruptores para o comando do fogão

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Queimador / zona frontal esquerda

Queimador / zona traseira esquerda

Queimador central

Queimador / zona frontal direita

Queimador / zona traseira direita

Queimador / zona esquerda

Termostato do forno (regulação °C)

Timer / temporizador:

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Funções do forno elétrico multifunções

Termostato do forno

Queimador do forno a gás

Grill elétrico 

Botão de luz

Botão de acendimento (faísca)

Botão de gás ventilado (MultiChef)

As duas luzes indicam que o forno elétrico está em 
funcionamento e/ou que o forno está em fase de aquecimento

UTILIZAÇÃO

Feito o acendimento manter pressionado o manípulo durante cerca de dez segundos, em seguida libertá-la e regular a intensidade de chama desejada 
tendo o cuidado de posicionar o manípulo na zona entre máximo e mínimo (incluídos) e nunca entre máximo e zero, de forma a evitar que se desligue 

Caso o seu modelo não possua válvula de segurança de gás (termopar cor de cobre junto ao queimador) é necessário controlar regularmente durante a 

 

Para um melhor desempenho dos queimadores e um consumo mínimo de gás aconselha-se a utilização de recipientes com fundo plano, com tampa e 
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Tipo (dimensão do queimador em cm)

Queimador Auxiliar (A) Ø 5

Queimador de Tripla Coroa (TC) Ø 13 

máx 14x35

Tipo (dimensão de impressão na zona em cm)

Placa elétrica Ø 14,5 Ø  14,5

Ø 

Placa vitrocerâmica (highlight) Ø 14,5 Ø  14,5

Placa vitrocerâmica extensível (highlight) Ø 

Ø 

Ø 

O forno a gás está equipado com um elemento de aquecimento (queimador do forno) colocado sob a parte inferior da cavidade e por um elemento de 

Alguns modelos estão equipados com uma ventoinha traseira, que pode ser acionada através de um botão, que facilita a uniformidade do calor durante a 
 /  

o controlo do forno utiliza-se normalmente apenas um manípulo  , um 

 ou 

gere as funções e a temperatura interna enquanto que o multifunções possui dois manípulos, um para a seleção das funções e um outro para a gestão da 



Os fornos elétricos multifunções são comandados por um seletor de função (manípulo) combinado com um termostato que permite escolher a temperatura 

O espeto pode ser ativado por um botão manual ou 

Inserir o alimento a ser cozinhado no espeto tendo cuidado 
de apertá-lo entre os dois garfos e equilibrando o peso ao 
centro para evitar de esforçar inutilmente o motor do espeto 

LUZ

entra automaticamente em funcionamento poucos minutos depois do acendimento do forno e um dispositivo a mantém em funcionamento mesmo depois 

RELÓGIO 

temporizador estiver ativo o indicador aperecerá 

O programador touch pode funcionar em 3 modalidades:
- 
- 

- 



RELÓGIO ANALÓGICO 

O forno está equipado com 4 níveis de apoios para posicionamento da prateleira (assadeira retangular preta ou grelha cromada) onde colocar os alimentos 

+-

A

O calor é produzido pelas resistências da parte inferior 

prolongadas, fermentação e para manter a comida 
O calor da resistência inferior é ventilado, aconselhado 

A ventoinha faz girar o ar quente no interior do forno 
permitindo uma cozedura uniforme em três níveis, 

O calor da resistência inferior e superior juntamente 
com a ventoinha permite uma distribuição ideal do 

O programa pizza permite cozer a pizza como num 

O grill, juntamente com a resistência superior, permite 
um descongelamento rápido em poucos minutos e de 

O grill, juntamente com a ventoinha, difunde o calor 

O calor produzido pelo queimador é ventilado, 
garantindo uma temperatura uniforme e 
a possibilidade de cozinhar mais pratos 



ADVERTÊNCIA 

MANUTENÇÃO
ADVERTÊNCIA

 

 
 

(apenas para modelos equipados)

Para extrair o vidro interno da porta do forno seguir os seguintes passos:



SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 

na placa de terminais que unem os três condutores do cabo 

Fixar o cabo na braçadeira de cabo (terminal castanho) e voltar a montar a 

INSTALAÇÃO

3

ADVERTÊNCIA 

A utilização intensa e prolongada do aparelho pode necessitar de uma ventilação suplementar, por exemplo a abertura de uma janela ou uma ventilação 



11

H HH

A B C D

H

H

H

necessário para uma combustão correta
aumento da abertura para permitir evacuação diretamente para o exterior evacuação através de chaminé 

Aparelho encastrado 

Aparelho encastrado 

Aparelho livre 
instalação (Classe 1) 

ADVERTÊNCIA 

nas imagens abaixo:

A

1 1

Caso seja aplicado um painel de cobertura dos pés da cozinha certificar-se 
que esteja presente uma grelha com uma secção de passagem > 100 mm² 
para garantir um correto arejamento dos queimadores gás no interior do 
compartimento do forno.



 

NIVELAMENTO

LIGAÇÃO

LIGAÇÃO AO GÁS

A ligação é feita com um tubo em conformidade com as normas nacionais, ligado ao acoplamento roscado do aparelho com interposição de uma junta de 

 

Dependendo do gás utilizado os tubos apresentam um diâmetro diferente: 

LIGAÇÃO DO GÁS À BOMBA 
Nos modelos com compartimento porta-garrafa é possivel alojar garrafas de até 15 kg de Butano com características em conformidade com as normas 

Durante as fases de ligação da garrafa é necessário seguir as seguintes indicações:

CONTROLE DE ESTANQUEIDADE 

A empresa fabricante declina qualquer responsabilidade nos casos em que não forem respeitadas as normas de elétricidade em vigor e se a ligação não 
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ADVERTÊNCIA 

 

 

uma pequena chave de parafusos regular o mínimo girando o parafuso de by-pass em sentido horário para ter menos chama ou em sentido anti-horário 

Soltar o parafuso relativo e através do rebordo de metal situado na extremidade do queimador regular a abertura do ar (aumentando ou diminuindo a 

torneiras sem válvula o parafuso encontra-se no interior do corpo da torneira 
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DADOS TÉCNICOS 

(medidas em mm)
(mbar)

(cm)MÍNIMA

Ø 55

butano\propano

6 com grelha de reduçãogás natural 3/h

butano\propano

gás natural 3/h

Ø 100

butano\propano

gás natural 116 3/h

Ø 120

butano\propano

gás natural 314 dm3/h

butano\propano

14 x 35gás natural 3/h

Ø 130

butano\propano

gás natural 3/h

(mbar) MÍNIMA

butano\propano 145 g/h

gás natural 3/h

butano\propano

gás natural 3/h

butano\propano

gás natural 3/h

butano\propano

gás natural 3/h

GRILL butano\propano 116 g/h

gás natural 3/h

GRILL
butano\propano 65 145 g/h

gás natural 3/h

GRILL

85-86-96-16

butano\propano

gás natural 1 314 dm3/h

Ø 130

butano\propano

gás natural 137                              
4,00

4,00
  98

137

  292

  382 

3/h  382 

  292 g/h
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

As embalagens utilizadas nos nossos produtos podem ser recicladas, por isso pedimos-lhe que não abandone a embalagem ou parte 

Caso a compra do nosso aparelho implique na substituição de um velho é necessário entregá-lo na empresa da sua zona autorizada para 

(mm) (mm)

Placa eléctrica normal 145 145

Placa eléctrica normal 145

Placa eléctrica rápido

VOLUME
(Litros)

GRILL
ELÉCTRICO GRILL

CIRCULAR

/ /

111 /

/ /

/

/ /

/

/ /

61 /

61 Double Oven

/ /

51 /

/ /

/



TABELA DE COZEDURA

ELÉTRICO OU A GÁS DE COZEDURA

nível de cozedura 
prateleira interna

temperatura °C
nível de cozedura 
prateleira interna

temperatura °C minutos

Doces

Massa tenra 3

Bolo batido

Tarte 

Torta de ameixa 3

Bolo de fruta 3 35-45

Bolo de nozes 3

Strudel 35-45

35-45

3

Bolo de chocolate

Brioches

Biscoitos 165

Pastelaria 3

Pãezinhos doces com marmelada (Scones) 1

Queques 3

Pizza

Focaccia

Pão 3

Lasanhas 3

Massa no forno 3 35-45

Pudim de legumes

Assados de carne 

Frango

Pato

Ganso

Peru

Coelho

Faisão

Filetes e fatias

Assado

No cartucho

Notas para a cozedura

O tempo e as temperaturas indicadas referem-se a uma quantidade de comida média: 1/1,5 kg para as carnes, massa para pastelaria, pizza, 

Notas para grelhados:

prateleira interna
tempo de cozedura

minutos

Tosta 3-4 3-4

3-4

3-4

Crustáceos 3-4

Salsichas 3-4

Costeletas 3-4

3-4

Bifes 3-4

Frango 3-4

01
3R

21
  0

9/
20

18




