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I. CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. DESCRIÇÃO DO APARELHO

O presente manual  destina-se a diversos modelos de aparelhos.
Para informações mais detalhadas relativas ao modelo desejado,
consulte a tabela 1 "Dados Técnicos".

O aparelho apresenta as seguintes características:
• Indicação da temperatura mediante um termómetro.
• Sonda termostática para detectar a temperatura no "coração"

do produto (sonda de  agulha) (apenas para alguns modelos).
• Lâmpadas de iluminação da câmara.
• Porta com vidro duplo: maior conforto na cozinha e baixas

temperaturas superficiais. (Excepto 6 GN 1/1)

2. COMPONENTES PRINCIPAIS

Os componentes tracejados não  estão presentes nos modelos::
10 GN 1/1 e 20 GN 2/1.

LEGENDA:

1 .......................................................... resistências (convector)
2 ....................................................................................... painel
3 ........................................................................ porta com vidro
4 ......................................... ventilador da câmara de cozedura
5 ................................................................... borrifador de água

com_cfe6gn1.eps

2

3

5 46 GN 1/1

1

 1
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com_cfe20gn1.eps
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TABELA   1: DADOS TÉCNICOS

Informações sobre as emissões acústicas:  Os componentes
funcionais dos aparelhos em questão têm uma emissão de ruídos
não superior a 70 dB (A).

* O modelo do forno está indicado correspondentemente
com o campo Model na placa "Dados Técnicos", aplicada
no lado esquerdo inferior.

           1 2 3

       6 GN 1/1 10 GN 1/1       10 GN 2/1       20 GN 1/1       20 GN 2/1

_CF/E 6-0 _CF/E 101/1 _CF/E 102/1 _CF/E 201/1 _CF/E 201/1

380…400
3N~

380…400
3N~

380…400
3N~

380…400
3N~

380…400
3N~

50
° 60

50
° 60

50
° 60

50
° 60 50

7,7 17,3 24,5 35 49

16-25 32-40 40-63 52 72

5x2.5 5x6 5x10 5x10 5x16

0,19 0,19 0,35 0,19 0,35

7,5 17 24 34 48

30 50 100 100 180

         FIGURAS

     n.° GRELHAS

       Model *

TENSÃO DA 
ALIMENTAÇÃO (VOLTS)

FREQUÊNCIA 
(Hz)

Potência eléctrica 
máxima absorvida   (Kw)

Fusíveis de linha 
(A)

Secção do cabo
de alimentação (mm.)

Potência eléctrica  
ventilador motorizado 

(Kw)
Potência eléctrica  

unidade do convector 
(Kw)

Carga máx. de alimentos 
(Kg)

           1 2

       6 GN 1/1 10 GN 1/1

_CF/E 6-0 _CF/E 101/1

230
3~

230
3~

50 50

7,7 17,3

25 50

4 x 2.5 4 x 6

0,19 0,19

7,5 17

30 50

         FIGURAS

     n.° GRELHAS

       Model *

TENSÃO DA 
ALIMENTAÇÃO (VOLTS)

FREQUÊNCIA 
(Hz)

Potência eléctrica 
máxima absorvida   (Kw)

Fusíveis de linha 
(A)

Secção do cabo
de alimentação (mm.)

Potência eléctrica  
ventilador motorizado 

(Kw)
Potência eléctrica  

unidade do convector 
(Kw)

Carga máx. de alimentos 
(Kg)

MODELOS      380...400V  3N~

MODELOS      230V  3~

°  Edição especial.

           1

       6 GN 1/1

_CF/E 6-0

440
3~

60

7,7

25

4 x 2.5

0,19

7,5

30

         FIGURAS

     n.° GRELHAS

       Model *

TENSÃO DA 
ALIMENTAÇÃO (VOLTS)

FREQUÊNCIA 
(Hz)

Potência eléctrica 
máxima absorvida   (Kw)

Fusíveis de linha 
(A)

Secção do cabo
de alimentação (mm.)

Potência eléctrica  
ventilador motorizado 

(Kw)
Potência eléctrica  

unidade do convector 
(Kw)

Carga máx. de alimentos 
(Kg)

MODELOS      440V  3~
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3. ADVERTÊNCIAS GERAIS

Para assinalar e permitir reconhecer os vários tipos de perigo,
são utilizados no manual os seguintes símbolos:

ATENÇÃO!
PERIGO PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DAS
PESSOAS RESPONSÁVEIS.

ATENÇÃO!
PERIGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
(Electrocussão) –TENSÃO PERIGOSA.

ATENÇÃO!
PERIGO DE DANOS NA MÁQUINA.

• Antes de instalar e pôr a funcionar  o aparelho, leia atentamente
o presente manual porque fornece importantes indicações
relativas à segurança da instalação, da utilização e da
manutenção.

                                                                 

• Conserve este manual com cuidado para futuras consultas por
parte de diversos operadores ou no caso do aparelho ser
vendido a uma outra pessoa.

                                                                 

Atenção: A instalação do aparelho, qualquer
operação de manutenção e a eventual adaptação
a outros tipos de gás devem ser efectuadas
exclusivamente por pessoal profissionalmente
qualificado e autorizado pelo fabricante.

• Este aparelho destina-se a uma utilização colectiva e foi
expressamente concebido para a cozedura de alimentos.
Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria.
Além disso, este aparelho deve ser utilizado apenas por
pessoal qualificado.

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a
menos que uma pessoa responsável pela sua segurança
lhes forneça uma supervisão ou instruções relativamente à
utilização do aparelho.

• Desactive o aparelho no caso de avarias ou mau
funcionamento.

• Para uma eventual reparação, contacte apenas um centro de
assistência técnica autorizado pelo fabricante e exija peças de
substituição originais.
A inobservância do supramencionado pode comprometer
a segurança do aparelho e a prescrição de  qualquer tipo
de garantia.

• Com o forno quente, abra a porta com cuidado. Atenção: risco
de queimaduras.

• Evite adicionar directamente sal aos alimentos na câmara de
cozedura (ver capítulo  "Instruções para utilização").
No caso de cozeduras repetidas de alimentos contendo muito
sal (exemplo: frutos do mar), lave  a câmara de cozedura com
abundante água no final de cada dia de trabalho.

• Não lave o aparelho  com jactos de água directos.

                                                                                     

• Não utilize produtos contendo cloro ( hipoclorito sódico, ácido
clorídrico, etc.), ainda  que diluídos, para limpar componentes
de aço.

• Não utilize substâncias corrosivas (por exemplo ácido muriático)
para limpar o pavimento debaixo do aparelho.

• Para informações mais detalhadas, consulte o capítulo
"Limpeza e manutenção".

3.1 EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
De seguida, apresenta-se uma tabela com o resumo do
Equipamento de Protecção Individual (DPI) a utilizar durante
as várias fases de vida da máquina.

X

Calçado
de

segurança

Roupa
de

protecção
Luvas

Protecção
auricolar

Máscara Capacete

Fase

Transporte

Movimentação

Desembalamento

Montagem

Uso regular

Regulações

Limpeza
regular
Limpeza

extraordinária

Manutenção

Desmontagem

Demolição

X
X
X
X
X

X
X

X (*)
X
X
X
X
X
X

Legenda:: X DPI (EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL) PREVISTO

DPI À DISPOSIÇÃO OU A UTILIZAR SE NECESSÁRIO

DPI NÃO PREVISTO

Óculos

(*) As luvas durante a utilização regular devem ser do tipo
atérmico para proteger as mãos do tabuleiro quente no
momento em que é retirado do aparelho.

Recorda-se que a não utilização de equipamento de protecção
individual por parte dos operadores, técnicos especializados
ou responsáveis pela utilização do aparelho pode levar à
exposição a riscos químicos e eventuais danos para a saúde.
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3.2 RISCOS RESIDUAIS
A máquina evidencia riscos que não foram completamente
eliminados do ponto de vista de projecto ou com a instalação
de protecções adequadas.
Para a completa informação do Cliente indicam-se, de seguida,
os riscos residuais que permanecem na máquina: tais
comportamentos devem ser considerados incorrectos e, logo,
são e pressamente proibidos.

RISCO  
RESIDUAL 

DESCRIÇÃO DE  
SITUAÇÃO PERIGOSA 

Escorregar ou 
cair 

O operador pode escorregar devido à 
presença de água ou de sujidade no 
pavimento. 

Queimaduras O operador toca de forma intencional ou não 
intencional nalguns componentes internos da 
máquina ou na loiça, quando esta está a ser 
retirada, sem usar luvas ou sem a deixar 
arrefecer. 

Perigo de 
descarga 
eléctrica 
(Electrocussão) 

Contacto com partes eléctricas sob tensão 
durante as operações de manutenção 
realizadas com o quadro eléctrico sob tensão. 
O operador intervém (com uma ferramenta 
eléctrica ou sem cortar a corrente da máquina) 
deitado no chão e com a superfície do 
pavimento molhada. 

Queda do alto O operador intervém na máquina util- 
zando sistemas de acesso à parte 
superior inadequados (ex.: escada de 
mão ou sobe para cima). 

Viragem de 
cargas 

Durante a manutenção da máquina ou da 
embalagem que contém a máquina com a 
utilização de acessórios ou sistemas de 
elevação inadequados ou com a carga 
desequilibrada. Durante a movimentação 
de tabuleiros com alimentos. 

Químico Contacto com substâncias químicas (por 
ex.: detergente, abrilhantador, 
desincrustante, etc.) sem utilizar as 
devidas medidas de segurança. Consulte 
sempre as fichas de segurança e as 
etiquetas do produto utilizado. 

3.3 ETIQUETA DOS “DADOS TÉCNICOS”

Significado dos campos na etiqueta:
F.Mod. ................. descrição de fábrica do produto
Comm. Model ..... descrição comercial
Ser. Nr. ................ número de série
ELX ..................... Fabricante: Electrolux Professional spa

Viale Treviso, 15
33170 Pordenone (Italy)

Made in EU ........ local de fabrico
99-9999 .............. mês-ano de fabrico
PNC: ................... código de fabrico
EL: ...................... [C] tensão de alimentação, [D] fase
Hz ....................... frequência de alimentação
kW ...................... potência máxima absorvida
A ......................... corrente absorvida
EL: ...................... [H] predisposição eléctrica
CE ...................... marcação CE
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4. ECOLOGIA E AMBIENTE

4.1. EMBALAGEM

• Todos os materiais utilizados para a embalagem são
compatíveis com o ambiente. Estes podem ser conservados
sem perigo ou ser queimados num sistema apropriado para a
combustão de resíduos. Os componentes de plástico   sujeitos
a uma eventual eliminação com reciclagem estão assinalados
da seguinte forma:

 polietileno: película externa da embalagem, saco

PE de instruções, saco para bicos de gás.

polipropileno: painéis do tecto da embalagem, tiras

pp

poliestireno dilatado: ângulos protegidos

PS

4.2. UTILIZAÇÃO

• Os nossos aparelhos são analisados e optimizados, com
testes de laboratório, visando obter elevados desempenhos e
rendimentos. Com o objectivo de reduzir os consumos
energéticos (electricidade, gás e água), é aconselhável evitar
utilizar durante muito tempo o aparelho  vazio ou em condições
que comprometam o seu rendimento ideal (por ex.: porta
aberta). Se possível, efectue igualmente o aquecimento prévio
do aparelho imediatamente antes da sua utilização.

4.3. LIMPEZA

• Com o objectivo de reduzir a  emissão de substâncias poluentes
para o ambiente, é aconselhável a limpeza do aparelho
(externamente e, onde for necessário, internamente) com
produtos dotados de uma biodegrabilidade superior a 90%.

4.4 DESMANTELAMENTO

• No final do ciclo de vida do produto, evite que o aparelho seja
abandonado no ambiente.

• Os nossos aparelhos são fabricados com  materiais metálicos
(aço inoxidável, ferro, alumínio, chapa zincada, etc.), numa
percentagem superior a 90%, e, por conseguinte, é possível
uma reciclagem dos mesmos através das estruturas tradicionais
de recuperação, respeitando as normas vigentes do próprio
país.

• Para o escoamento,  inutilize o aparelho removendo o cabo de
alimentação e quaisquer dispositivos para fechar divisões ou
cavidades (se presente) para evitar que uma pessoa possa
permanecer fechada no seu interior.

O símbolo L no produto indica que este produto não deve
ser tratado como lixo doméstico, mas deve ser correctamente
eliminado, para evitar possíveis consequências negativas
para o meio ambiente e saúde pública.
No que diz respeito à reciclagem deste produto, é favor contactar
o representante de vendas ou o revendedor do produto, o
serviço pós-venda ou o centro de eliminação de resíduos local.
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Atenção: as operações descritas no presente
capítulo requerem a remoção dos painéis
externos do forno. Uma vez que para algumas
regulações a máquina deve estar em

funcionamento, é necessário prestar a máxima atenção às
partes sob tensão.

Atenção: as manutenções na parte superior do
aparelho requerem a utilização de um escadote
com protecção (guarda corpo).

1. LOCAL DE INSTALAÇÃO

• Instale o aparelho apenas em locais suficientemente
arejados.

2. POSICIONAMENTO

• Remova o aparelho da embalagem, retire lentamente a película
protectora dos painéis externos, prestando atenção para não
permanecerem resíduos de cola. Neste caso, remova-os com
um solvente adequado.
Utilize luvas de protecção e retire a embalagem.
Levante o aparelho com um empilhador, retire a base e
coloque-o no local de destino.
Retire a película protectora e certifique-se de que o material
da embalagem não é eliminado no ambiente e sim em

II. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
conformidade com as normas vigentes no país de utilização
do produto.

6-10 GN

20 GN

6-10 GN

20 GN

5
 1 

” 130 mm
   8

6-10 GN 20 GN

• Para a eliminação da embalagem, consulte o capítulo
precedente "Ecologia e ambiente".

• Para o espaço das dimensões exteriores, bem como para as
dimensões da ligação, consulte os esquemas de instalação
apresentados nas primeiras páginas deste manual de
instruções.

• A superfície lateral esquerda do aparelho deve estar afastada,
pelo menos, 50 cm. das outras superfícies para permitir
efectuar operações de manutenção, enquanto a superfície
lateral direita deve  manter uma distância de 10 cm. de
eventuais superfícies inflamáveis.

• Coloque o aparelho numa superfície nivelada e,
eventualmente, regule a altura da bancada de trabalho com
os pés reguláveis.

• O aparelho não foi concebido para ser embutido.
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3. LIGAÇÃO ELÉCTRICA

• A ligação à rede  de alimentação eléctrica deve ser efectuada
segundo as norma vigentes.

• Antes de efectuar a ligação, certifique-se de que a tensão e a
frequência correspondam às indicações contidas na placa.

• O aparelho deve ser ligado permanentemente à rede de
alimentação. A ligação deve ser efectuada com um cabo do
tipo H05 RN-F. O cabo de alimentação deve ser instalado num
tubo metálico ou de plástico rígido. Caso a ligação seja
efectuada através de um condutor já existente, o tubo de
instalação não deve ser inserido dentro do aparelho. Além
disto, é necessário verificar se o tubo não possui partes
cortantes.

• A  montante do aparelho deve ser instalado um interruptor de
protecção, de capacidade adequada, que tenha uma distância
de abertura dos contactos de pelo menos 3 mm.
Este interruptor deve ser instalado no sistema eléctrico
permanente do edifício, nas proximidades imediatas do
aparelho.

• A montante do aparelho deve ser instalado um dispositivo
(ficha com interruptor, interruptor bloqueável ou dispositivos
semelhantes) bloqueável na posição de aberto durante a
manutenção.

• O aparelho deve ser coligado a ligação à terra da rede.  Para
tal, a régua de terminais de ligação contém um terminal com o
símbolo G, ao qual é ligado o condutor de terra.
Além disso, o aparelho deve ser incluído num sistema
equipotencial.
Esta ligação é efectuada com o parafuso assinalado com E,
que se encontra externamente  próximo da entrada do cabo de
alimentação.
O cabo equipotencial deve ter uma secção mínima de 10 mm2.

3.1 INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO  (Fig. "4")
Para ligar o cabo de alimentação ao aparelho, proceda da
seguinte forma:
• Desaperte os dois parafusos "V" de fixação do painel da porta

da régua de terminais colocada no lado anterior inferior esquerdo
do aparelho.

• Enfie o cabo de alimentação no orifício do bucim "B".
• Ligue o cabo à régua de terminais "A", conforme representado

no esquema eléctrico anexo, e fixe-o com o respectivo bucim.
• Feche novamente o painel fixando-o com os parafusos.
O construtor declina quaisquer responsabilidades caso as
normas contra acidentes não sejam respeitadas.

4. LIGAÇÃO À REDE HÍDRICA

(Ver esquemas de instalação no início deste manual)

Ligue as condutas de entrada de água "C" à rede de distribuição
mediante um filtro mecânico e uma torneira de bloqueio. Antes
de instalar o filtro, é aconselhável defluir uma certa quantidade
de água para limpar a conduta de eventuais partículas sólidas.
• a entrada de água deve ser alimentada com água potável com

um valor de pressão compreendido entre 150 e 250 kPa (1,5-
2,5 bar).

4 .2 SISTEMA DE DESCARGA DA ÁGUA

Ligue a junta de descarga “C” num conduto de diâmetro idêntico,
com um comprimento entre 0,5 e 3 metros e que seja resistente
a uma temperatura de pelo menos 100°C. Esse conduto deve
obrigatoriamente descarregar mediante um sifão (com 80 mm.
de altura) numa descarga aberta “O” (“Air-Break”) ou numa
grelha no pavimento, a fim de evitar que eventuais fluxos da rede
de esgotos possam penetrar nos condutos internos do forno ou
na câmara de cozedura.
Evite estrangulamentos nas condutas flexíveis ou  cantos nas
condutas metálicas, ao longo de todo percurso de drenagem.
Evite ainda trechos horizontais que provocam estagnação da
água (inclinação mínima 5%).

Atenção: Instale o sistema de drenagem de modo
a evitar que eventuais vapor emitidos pelo “Air-
Break” atinjam as aberturas de ventilação no
fundo do aparelho.

  OK

min 5°

C

AIR-BREAK

T max = 100°C

max 3m

0,08 m

min 0,5m

O

min 0,02 m

C

AIR-BREAK

O
     KO

4
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5. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

O aparelho está equipado com os seguintes dispositivos de
segurança:

- Fusíveis de protecção (ver esquema eléctrico) posicionados
atrás do painel de controlo
Para a substituição, desaperte a tampa de retenção e substitua
o componente danificado por outro de capacidade semelhante;
este valor está indicado na placa colocada em correspondência
com o mesmo.

- Termostato de segurança da célula, com regulação manual
atrás do painel de controlo, intervém excluindo a alimentação do
aquecimento de convenção.
As operações de regulação devem ser executadas por pessoal
técnico especializado após ter eliminado as causas da interrupção.

- Dispositivo térmico interno ao ventilador motorizado, que
intervém em caso de sobreaquecimento deste no fusível F1 (ver
esquema eléctrico) interrompendo o funcionamento do aparelho.
As operações de regulação devem ser executadas por pessoal
técnico especializado, após ter eliminado as causas da interrupção
e substituindo o fusível F1 por um de iguais características. Para
a substituição, abra o painel de controlo, desaperte a tampa de
retenção e substitua o componente danificado por outro de igual
capacidade; este valor está indicado na placa colocada em
correspondência com o mesmo.

6. INSPECÇÃO AO FUNCIONAMENTO

- Ponha em funcionamento o aparelho segundo o capítulo
"Instruções para utilização";
- Explique ao utente o funcionamento e as operações de
manutenção ordinária e  de limpeza do aparelho com ajuda do
manual de instruções.

Atenção:
- Durante o funcionamento, preste atenção às
zonas quentes da superfície externa.
- Não cubra com objectos as descargas colocadas
na parte superior do aparelho.

7. MANUTENÇÃO

Os componentes que precisam de manutenção ordinária são
acessíveis abrindo  o painel de controlo, o painel lateral esquerdo
e o painel posterior.

8. ALGUNS PROBLEMAS DE
FUNCIONAMENTO E AS SUAS
CAUSAS

Mesmo durante a utilização regular do aparelho podem verificar-
se problemas de funcionamento.

O aquecimento da câmara de cozedura não se activa ou é
ineficaz.
Possíveis causas:
Intervenção do limitador de temperatura da câmara de cozedura.
Elementos da resistência danificados.
A bobina dos contactores relativos aos elementos está danificada

Sonda termostática danificada com configuração de erro EPt1.
controlador está danificado.

Não é possível regular a temperatura do forno.
Possíveis causas:
Termostato de trabalho danificado.

O forno desliga-se
Possíveis causas:
Intervenção do fusível F1 por superaquecimento do motor
 Intervenção do fusível F2 por danos em alguns componentes do
circuito auxiliar.

9. POSICIONAMENTO DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

(Quaisquer operações dentro do aparelho devem  ser
efectuadas exclusivamente por um técnico qualificado
autorizado pelo  fabricante).

Abrindo o painel de comandos e o painel esquerdo do aparelho
acede-se aos seguintes componentes:
Solenóide de água.

Nota:

Abrindo o painel de comandos acede-se a todos os componentes
eléctricos, incluindo a régua de terminais de alimentação (com
acesso também externo pelo fundo do aparelho) e os fusíveis.
Retirando o painel posterior acede-se ao motor eléctrico, prévia
remoção da parede de aspiração e da ventoinha.
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III. INSTRUÇÕES PARA O USO
Antes de pôr em funcionamento o aparelho, é necessário ler
atentamente o presente manual. As instruções nele contidas
constituem uma importante  fonte de informação para um uso
correcto e ideal do forno. Para informações mais detalhadas
sobre as suas características e desempenho de cozedura, contacte
o seu revendedor.
• Não apoie bandejas ou quaisquer outros utensílios sobre o

forno para evitar obstruir as condutas de descarga dos fumos
e vapores.

• Em cada seis meses, mande verificar, a um técnico
especializado, o estado dos queimadores, a regulação da
chama sobre estes e a eficiência dos componentes anexos.

• Submeta periodicamente o aparelho (pelo menos uma vez por
ano), a um controlo total. Para tal, recomenda-se o
estabelecimento de um contrato de manutenção.

• Alguns modelos estão equipados com a sonda de agulha para
detecção da temperatura no coração do produto. A sonda é um
componente de precisão. Evite absolutamente colisões e
forçamentos na introdução e tracção do cabo flexível
(especialmente quando se utilizam  estruturas com rodízios). A
garantia não cobre a substituição das sondas danificadas
por uso impróprio.

• Nos ciclos de cozedura húmidos é aconselhável não exceder
a temperatura de 200-210°C. Valores superiores podem reduzir
a eficiência das juntas de vedação da câmara.

• Ao colocar os alimentos na câmara de cozedura, mantenha um
espaço de pelo menos 40 mm. entre um recipiente e outro para
permitir uma melhor circulação do ar quente.

O forno permite temperaturas de trabalho compreendidas entre
30 - 300°C.

• Evite pôr sal na comida na câmara de cozedura,
especialmente com ciclos húmidos.

• Não introduza na câmara de cozedura líquidos inflamáveis,
por exemplo muito alcoólicos, durante o funcionamento.

1. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE
CONTROLO

1.1. PREMISSA

Para uma fácil compreensão do funcionamento do forno, mantenha
aberta durante a leitura a página dobrável correspondente ao
painel de controlo ilustrado na última página deste manual. Todas
as funções disponíveis nos vários modelos desta gama serão
descritos a seguir.
Algumas funções são comuns, outras estão disponíveis
apenas em alguns modelos.

1.2. PAINEL DE CONTROLO

(figura na última página do manual)

P - Orifício da luz piloto

A - Luz piloto verde "sob tensão"

B - Luz piloto laranja "termostato em função"

C - Selector "tipos de cozedura"
com as seguintes posições de utilização:

1 - Aquecimento com humidificação baixa

2 - Aquecimento com humidificação média-baixa

3 - Aquecimento com humidificação media

4 - Aquecimento com humidificação média-alta

5 - Aquecimento com humidificação alta

6 - Ventilação sem aquecimento

7 - Aquecimento sem humidificação

D - Termostato, regulação: 30 - 300°C

E - Temporizador, regulação: 0 - 120 min, "∞ "

F - Interruptor, regulação do ciclo de cozedura com
agulha (esta função desactiva o funcionamento do
temporizador se activado e permite a visualização
da temperatura da sonda de agulha no "G1").

G - Manípulo de regulação da temperatura do "coração"
do produto, entre 50 e 99°C.

G1 - Visualizador:
• representa o valor de temperatura regulado.
• representa o valor de temperatura detectada

pela sonda de agulha durante o ciclo.

T - Termómetro (se disponível)

Nota: Os componentes evidenciados na área "K" (figura página
127), referem-se à função de cozedura com agulha.
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USO DO FORNO
2. FUNCIONAMENTO

(figura na última página do manual)

Premissa
Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ligue o interruptor
geral do sistema eléctrico e abra a torneiras de bloqueio da água
e do gás.

2.1 ACENDIMENTO

• Rode o manípulo do selector "C" para a posição "7"; o
acendimento da lâmpada verde "A" indica que o aparelho está
sob tensão.

• Rode o manípulo do selector "C" para o tipo de cozedura
desejada. (Ver parágrafo 3)

• Regule a temperatura de cozedura rodando o manípulo do
termostato "D".

• Regule o tempo de cozedura rodando o manípulo do
temporizador "E".
O acendimento da luz piloto "B" indica o início do  aquecimento.

• Quando a cozedura estiver concluída ouve-se uma campainha
durante cerca de um minuto.

Nota:
Antes de executar um ciclo de cozedura com humidificação, é
aconselhável aquecer a câmara a 100ºC com o ciclo de
"Aquecimento sem humidificação".

2.1 DESACTIVAÇÃO

• Rode o manípulo "C" para a posição "0", luz piloto "A" apagada.
• Feche as torneiras de bloqueio da água.
• Desligue o interruptor automático colocado a montante do

aparelho.

3. TIPOS DE COZEDURA
(figura na última página do manual)

Ponha o aparelho sob tensão, luz piloto verde "A" acesa.

3.1 CICLO "AQUECIMENTO CONTÍNUO"

Para obter o ciclo de aquecimento contínuo basta rodar o
manípulo do temporizador "E" para a posição " ", depois de ter
colocado o manípulo "D" no valor de temperatura desejado.

3.2 CICLO "AQUECIMENTO COM HUMIDIFICAÇÃO"

Certifique-se de que a torneiras de bloqueio da água está aberta.
Se durante a cozedura necessitar de aumentar a humidade no
interior da câmara do forno, proceda do seguinte modo:
• Rode o selector "C" para o tipo de cozedura desejado

correspondente a uma das seguintes posições de utilização:

1 - Aquecimento com humidificação baixa

2 - Aquecimento com humidificação média-baixa

3 - Aquecimento com humidificação media

4 - Aquecimento com humidificação média-alta

5 - Aquecimento com humidificação alta

• Regule os valores de temperatura e tempo ou temperatura no
coração do produto, relativos à fase de cozedura.

3.3 CICLO "AQUECIMENTO SECO"
Sempre que necessitar de executar cozeduras secas, isto é, sem
humidificação, proceda da seguinte maneira:
• rode o selector "C" (fig. 3) para a posição "7", regulando o

termostato e o temporizador de acordo com as exigências do
tipo de cozedura.

3.4 ARREFECIMENTO RÁPIDO DA CÂMARA DE
COZEDURA

Para arrefecer rapidamente a câmara do forno após um ciclo de
cozedura, proceda da seguinte forma:
• Abra a porta do forno e rode o selector "C" para a posição "6".

O tempo de funcionamento do ventilador motorizado é gerido
pelo operador.

3.5 USO DA SONDA DE AGULHA

A sonda de agulha (se disponível) é activada para controlar a
temperatura a atingir no coração do produto, detectada através
de uma sonda de agulha. Esta opção pode ser empregue nos
ciclos de cozedura 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
 7

Atenção: a sonda de agulha é um elemento de
precisão. Evite absolutamente colisões,
forçamentos na introdução e tracções do cabo
flexível (particularmente quando são utilizadas

estruturas com carros). A garantia não cobre a substituição das
sondas de agulhas, danificadas por uso impróprio.

• Prepare o funcionamento do aparelho como descrito no
parágrafo 2.

• Retire a sonda agulha do seu alojamento e insira-a no produto
sem forçar excessivamente, certificando-se de que a ponta
(parte sensível) está posicionada próximo do centro do produto.
Feche a porta do forno.

• Active o interruptor "F" do ciclo de cozedura com sonda de
agulha (isto exclui o funcionamento do temporizador, se
programado).

• Rode o manípulo "G" até visualizar no "G1" o valor de temperatura
desejado.
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O ciclo de cozedura inicia e  o visualizador "G1" apresentará
o valor de temperatura crescente ao coração do produto. O
ciclo permanecerá activo até que a temperatura não iguale
àquela programada; esta pode ser modificada mesmo durante
o funcionamento.

• Quando a cozedura estiver concluída ouve-se uma campainha
durante cerca de um minuto.

4. DESACTIVAÇÃO EM CASO DE
AVARIA

Em caso de avaria, desligue o aparelho:
• Desligue o interruptor automático da alimentação eléctrica

colocado a montante do aparelho e feche as torneiras da água.
• Contacte um centro de assistência técnica com pessoal

qualificado e autorizado pelo fabricante.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Desligue o interruptor automático da alimentação eléctrica
colocado a montante do aparelho e feche as torneiras da água.

• No final de cada dia de trabalho, limpe a câmara do forno
usando produtos adequados, respeitando os conselhos do
fabricante.

• Não lave o aparelho com jactos directos de água.
• Para a limpeza das partes em aço, não utilize produtos

contendo cloro (hipoclorito sódico, ácido clorídrico, etc. ),
mesmo se diluídos.

• Não utilize substâncias corrosivas (por exemplo ácido
muriático) para limpar o pavimento debaixo do aparelho.

MANUTENÇÕES, VERIFICAÇÕES, CONTROLOS 
E LIMPEZA 

PERIODICIDADE 

Limpeza regular 

Limpeza geral da máquina e na zona 
cicundante. 

Diária 

Protecções mecânicas 

Controlo do estado de conservação, 
certificar-se de que não existem 
deformações, desapertos ou remoções. 

Mensal 

Comando e Estrutura da máquina 

Controlo da parte mecânica, verificar a 
existência de rupturas ou deformações, aperto 
dos parafusos. Verificação da legibilidade e 
estado de conservação da impressão, das 
etiquetas e dos símbolos e eventualmente 
substituí-las. 

Anual 

Cabo de ligação eléctrica e tomada eléctrica 
Verificação do estado do cabo de ligação 
(eventualmente substituí-lo) e da tomada 
eléctrica. 

Anual 

Para facilitar a limpeza da câmara de cozedura, retire as guias
dos rodízios colocadas no fundo da câmara de cozedura (se
presentes), os difusores laterais do suporte das bandejas e a
parede de aspiração.

• A desmontagem de cada um dos difusores da câmara de
cozedura é feita da seguinte maneira:
- Levante o elemento, rode-o de modo a desengatar os dois

pinos anteriores de suporte e remova-o retirando os suportes
das aberturas da parede de aspiração.
Para voltar a montar os componentes, repita as operações
em ordem inversa.
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• A desmontagem da parede de aspiração "A" (Fig. "5"), da
câmara de cozedura, é feita da seguinte maneira:
- após retirar os difusores laterais, desaperte os dois parafusos

"D" e, onde necessário, baixe o humidificador "E"
desapertando os respectivos parafusos de fixação;

- levante a parede de aspiração e desenfie-a dos dois pinos
inferiores da câmara do forno;
Nota: As duas setas colocadas na parede de aspiração,
indicam as posições dos orifícios correspondentes aos pinos
inferiores.

                              

• Limpe o eventual  filtro de gorduras “B” ,  pelo menos, de três
em três ciclos de cozedura.
Para voltar a montar o componente, repita as fases ao contrário.
Para facilitar ulteriormente a limpeza do filtro, é possível
desmontar a grelha retirando o bloqueio  "P", inserido ao longo
do caixilho do filtro. A extracção do bloqueio ocorre empurrando
primeiro as suas duas extremidades, conforme representado
na figura "6" e, depois, desenfiando-o do caixilho.
É necessário prestar atenção ao efectuar a limpeza da rede do
filtro, pois os seus bordos são irregulares, utilize, portanto,
luvas de protecção.

                             

Limpeza do tubo de descarga da câmara de cozedura
Limpe periodicamente o tubo de descarga através da descarga
da câmara de cozedura.

• Limpe diariamente as partes em aço inoxidável com água
tépida com sabão; em seguida, enxagúe abundantemente com
água e seque com muito cuidado.

• Evite limpar o aço inoxidável com palha-d'aço, escova ou
raspadores, pois podem depositar partículas ferrosas que,
oxidando-se, provocam pontos e riscos de ferrugem.

• Caso o aparelho não seja utilizado por um longo período:
- Desligue a alimentação eléctrica e feche as torneiras da

água e do gás;
- Passe energicamente sobre todas as superfícies de aço um

pano apenas embebido em vaselina de modo a formar uma
camada de protecção;

- Deixe arejar periodicamente os locais.

Substituição da lâmpada de iluminação da câmara (Fig. "7")
Para substituir a lâmpada de iluminação da câmara, no caso de
estar queimada, proceda da seguinte forma:
• Desligue a ficha do aparelho da tomada de corrente.
• Desaperte os quatro parafusos que fixam o aro  "A" do ponto luz

e retire o vidro "V" juntamente com a guarnição de vedação "G"
• Retire a lâmpada halógenea "L" e substitua-a por outra com

características iguais (12V - 20W - 300°C), utilizando papel ou
um pano limpo visando evitar o contacto directo com os dedos.

• Monte novamente o vidro de protecção, correctamente inserido
dentro da guarnição, no vão da lâmpada e fixe o aro apertando
os 4 parafusos. Lubrifique previamente a junta com  massa
silicónica para uso alimentar.

Substituição da guarnição da  porta (Fig. "8")
N.B.: A guarnição da porta é um componente que pode envelhecer
e desgastar-se com o tempo. Quando se observam endurecimentos
ou rupturas na junta, é aconselhável substitui-la.
Para substitui-la proceda da seguinte forma:
• Remova a guarnição da própria sede e remova eventuais

resíduos de silicone aí presentes.
• introduza um pouco de silicone nos pontos "1" e "2" ao longo do

caixilho de suporte da guarnição.
• Monte a nova guarnição inserindo primeiro o perfil interno "1"

debaixo do bordo correspondente ao caixilho de fixação.
Proceda primeiro nos cantos.

• Depois insira o perfil externo "2" da guarnição debaixo da sede
correspondente utilizando um utensílio com gancho.
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