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Direitos de autor 

Esta documentação está protegida por 
direitos de autor. Quaisquer direitos 
devidamente derivados, em particular 
aqueles relativos à respetiva tradução ou 
reprodução, extração de imagens, 
emissões rádio, reprodução fotomecânica 
ou semelhante e o respetivo 
armazenamento em sistemas de 
processamento de dados, serão 
reservados inclusivamente no caso de 
utilização somente parcial. 

A KÜPPERSBUSCH não presta quaisquer 
declarações ou garantias no que respeita 
ao conteúdo destas instruções de utilização 
e renuncia expressamente assumir 
responsabilidades quanto a quaisquer 
reclamações por defeitos. 

A KÜPPERSBUSCH reserva-se o direito de 
atualizar esta publicação e de fazer 
retificações sem assumir qualquer 
compromisso de informar cada pessoa 
relativamente às mesmas. 

Retificações 

Os textos e os dados estão em 
conformidade com as normas técnicas do 
forno no momento da publicação destas 
instruções de utilização. Reservamo-nos o 
direito a efetuar retificações de acordo com 
desenvolvimentos futuros. 

Integralidade 

Este documento tem um total de 44 páginas. 

O seu documento estará completo se todas 
as páginas do mesmo estiverem 
numeradas consecutivamente. 

Software 

Tenha em atenção que estas instruções 
são de aplicação a várias séries de 
equipamento. Poderão ser descritos 
detalhes que não se aplicam ao seu 
aparelho. 

Disponibilidade das instruções 

As instruções de utilização deverão estar 
permanentemente à disposição do 
utilizador de modo a assegurar uma 
utilização fiável. As instruções devem ser 
armazenadas em local facilmente acessível 
para que possam ser consultadas a 
qualquer momento. 

Forma de contato 
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Caro novo utilizador de aparelho Küppersbusch... 

Não se preocupe, não é complicado. Fizemos todos os esforços para estruturar esta 
informação de forma sucinta, clara, explícita e acima de tudo, lógica.  

Para além das instruções dadas pelos nosso apoio a clientes, estas instruções têm como 
finalidade ajudá-lo a operar este aparelho rapidamente. 

As secções individuais organizam as instruções em tópicos individuais para que tenha uma 
melhor perspetiva geral e um acesso mais rápido. Leia atentamente a informação nestas 
instruções antes de utilizar o seu forno pela primeira vez. Irá encontrar orientações 
importantes sobre segurança e informações relativas à utilização, conservação e 
manutenção do seu aparelho com vista a assegurar uma vida útil longa ao mesmo. 

A finalidade destas instruções de utilização 

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez as instruções vão ajudá-lo passo a passo ao 
longo das funções, aplicações e etapas de funcionamento individuais. 

A secção sobre "Indicações de segurança e Advertências" indica informações 

importantes sobre a sua segurança e sobre a utilização, conservação e manutenção do seu 
aparelho e dos respetivos acessórios, e informa-o relativamente a potenciais perigos. 

A secção relativa a "Instruções de utilização" apresenta o aparelho, indica a sua utilidade, 

aquilo que o mesmo pode fazer e como funciona, mostra como configurar o aparelho e 
apresenta o guia de menu. 

A secção "o que fazer se...?" destina-se a detetar avarias - se necessário. Irá encontrar 

informações úteis sobre avarias e erros. 

Depois de se familiarizar com o aparelho, poderá procurar secções específicas ou tópicos 
em caso de dúvida. Mantenha este manual em local seguro. Entregue estas instruções de 
utilização a qualquer novo proprietário para fins informativos e de segurança. 

 

1. Explicação de símbolos e indicações 

O aparelho foi produzido em conformidade com a mais avançada tecnologia. Não obstante, 
as máquinas podem dar origem a riscos que ultrapassam a construção. 

Com vista a garantir um nível suficiente de segurança, também são fornecidas instruções 
de segurança. 

Estas instruções estão marcadas através dos textos destacados que se seguem. 

Só estará garantido um nível de segurança suficiente durante o funcionamento se estas 
instruções forem respeitadas. As passagens de texto designadas possuem diferentes 
significados. 

Os seguintes símbolos de perigo são utilizados em circunstâncias específicas: 

 

PERIGO 

Nota que indica uma ameaça eminente que pode resultar em morte ou 

lesão muito grave. 
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CUIDADO 

Nota que indica uma ameaça eminente que pode resultar em morte ou 

lesão muito grave. 

 

 

ATENÇÃO 

Nota que indica uma situação perigosa que pode resultar em ferimentos 

ligeiros ou danos no aparelho. 

 

 

SUGESTÃO 

Nota a respeitar para que o manuseamento do aparelho seja mais fácil 

 

 

ADVERTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA RISCO DE FERIMENTO 
MORTAL! 

Junto a este símbolo foram instalados componentes sob tensão. 

Coberturas com este sinal só podem ser retiradas por um eletricista 

qualificado para o efeito. 

 

 

RESPEITAR AS REGULAMENTAÇÕES PARA MANUSEAR 
COMPONENTES E MÓDULOS SENSÍVEIS A DESCARGA 
ELECTROESTÁTICA (ESDS). 

Sob coberturas com o símbolo adjacente encontram-se componentes e 

módulos em risco de descarga electroestática. Nunca toque em fichas 

de ligação, condutores ou pinos de componentes. Apenas membros do 

pessoal familiarizados com ESDs estão autorizados a efetuar quaisquer 

trabalhos de intervenção técnica. 

 

 

SUPERFÍCIES QUENTES! 

Este símbolo foi aplicado a superfícies que aquecem. Risco de 

queimaduras ou escaldaduras graves. As superfícies também poderão 

estar quentes após o aparelho ter sido desligado. Este símbolo alerta 

para o risco de queimaduras. 

 

Verificação da remessa 

Transporte o forno para um local adequado e remova a respetiva embalagem. A montagem 
e instalação do forno só deverão ser efetuadas por um eletricista em conformidade com as 
respetivas especificações. 

Verifique e assegure que a remessa está completa. 

□ Verifique o forno quanto a danos de transporte. 

□ Contacte o nosso serviço de Apoio a clientes se a remessa estiver incompleta ou se o 
forno apresentar sinais de danos provocados pelo transporte.  
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ATENÇÃO! 

Nunca coloque um aparelho danificado em funcionamento! 

 
 

2. Limpeza e conservação 

Deverá ler atentamente este capítulo antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Se o 
aparelho for limpo e cuidado regularmente irá manter uma aparência imaculada e limpa 
durante muito vários. As seguintes sugestões vão ajudá-lo a limpar e a conservar as várias 
superfícies do forno de forma delicada mas minuciosa. 

 

2.1. Para todas as superfícies 

 

PERIGO DE VIDA! 

Não utilize dispositivos de limpeza a vapor e/ou pressão no forno! O 

aparelho poderá ficar danificado e provocar uma situação de risco de 

morte. 

 

 

RISCO DE QUEIMADURAS! 

Aguarde que o aparelho arrefeça até poder tocar no mesmo com a mão 

para poder proceder à limpeza. 

 

□ Limpe o forno sempre que o utilizar. Manchas e alimentos cozidos que não sejam 
retirados poderão queimar quando o aparelho for ligado novamente. Geralmente não é 
possível retirar este tipo de manchas ou sujidade sem deixar marcas. 

□ Para limpar um forno que não está muito sujo, utilize um pano húmido, uma escova 
macia ou uma esponja suave e uma solução ligeira de detergente e água quente. 
Enxague com água fria para que não reste detergente que possa descolorar a superfície 
ou causar mais manchas. Seque com um pano imediatamente em seguida. Seguem-se 
algumas instruções para manchas mais difíceis de remover de acordo com as diferentes 
superfícies e elementos. VSR 0-FIX-C é ideal para limpar vitrocerâmica, esmalte e a 
superfície interior da porta. O pó de limpeza pode ser adquirido através do serviço de 
apoio a clientes da Küppersbusch. 

□ As corrediças podem ser retiradas para limpeza. Volte a instalá-las corretamente e 
nunca utilize o forno sem que as mesmas estejam instaladas. 

□ Limpe as superfícies exteriores do forno e os respetivos acessórios com água morna 
com sabão ou com um detergente suave. Seja cuidadoso com superfícies resistentes à 
corrosão e envernizadas, utilize apenas esponjas ou panos que não risquem.  
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NUNCA LIMPAR COM 

□ agentes de limpeza agressivos ou à base de lixívia que contenham 
oxigénio ativo, cloro ou outras substâncias cáusticas. 

□ agentes de limpeza abrasivos ou decapantes, tais como palha-de-
aço, palha-de-aço impregnada com sabão, escovas rijas, esponjas 
de plástico ou metal ou quaisquer produtos de limpeza com uma 
superfície abrasiva. 

 

2.1.1 Remoção de sedimentos secos 

Os sedimentos espessos têm de ser ensopados previamente para amolecerem. A melhor 
forma de o fazer é utilizando um pano húmido. Posteriormente será mais fácil remover os 
sedimentos. 

Ao longo do tempo, determinados tipos de alimentos tais como tomate, vinagre e pratos 
cozinhados com sal podem provocar uma alteração da cor do esmalte. Isto é normal e não 
afeta o funcionamento do forno. 

Não tente remover estas manchas utilizando métodos agressivos tais como os descritos, 
caso contrário poderá provocar danos permanentes na superfície. 

 

Utilizar um raspador de limpeza 

 

ATENÇÃO! RISCO DE CORTES! 

A lâmina do raspador de limpeza é muito afiada! 

Mantenha sempre o raspador de limpeza rente à superfície e empurre na 

direção oposta à sua. 

 

Não raspe com os cantos do raspador de limpeza; manuseie com cuidado para assegurar 
que não danifica qualquer vedante. 

 
 
2.1.2 Sugestões relativas à utilização de sprays para fornos 

 
As instruções do fabricante devem ser sempre respeitadas. 

 

 

ATENÇÃO! 

Não pulverize para o interior da abertura do ventilador na traseira. O 

catalisador ökotherm® será destruído caso utilize spray para fornos. 

 

Sprays para fornos danificam alumínio e superfícies envernizadas e em plástico. 

Devido a razões ambientais deverá evitar a utilização sprays de forno. Não obstante, caso 
pretenda utilizar, pulverize apenas o interior do forno e os tabuleiros de cozinhar em esmalte.
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Ornamentos cromados do forno 

Frente da porta e pega com ornamento preto e cromado 

□ Calcário, gordura e sedimentos de amido devem ser retirados imediatamente, caso 
contrário poderão dar origem a manchas. 

□ Estes modelos são muito sensíveis a riscos e a utilização de sprays de forno provocará 
danos. Não utilizar raspadores de limpeza, esfregões ou esponjas de fibras duras. 

 

 

Utilize um pano ou uma esponja macia e enxague apenas com água quente e 
um pouco de detergente. 

 

Aço inoxidável 

Frente da porta e painel de controlo em aço inoxidável 

 

 

Utilize um pano ou uma esponja macia e enxague apenas com água quente e 
um pouco de detergente. 

 

 

ATENÇÃO! 

O aço inoxidável risca muito facilmente! Não utilize um raspador! 

Calcário, gordura e sedimentos de amido devem ser retirados 

imediatamente, caso contrário poderão dar origem a manchas. 

 

 

É recomendável que limpe superfícies em aço inoxidável com um agente de 
limpeza convencional para aço inoxidável uma vez por semana. Esta solução 
cria uma película protetora, protegendo o aço inoxidável contra descoloração. 

 

Esmalte 

Interior do forno, frente, formas 

 

É possível utilizar esponjas de plástico com uma parte 
de esfregão. Contudo, alguns produtos têm elementos 
abrasivos na parte do esfregão e podem provocar 
riscos. É recomendável que teste o seu produto num 
ponto que não seja visível. 

 

 

 

Um raspador de limpeza é ideal para remover sujidade persistente. 
Recomendados VSR 0-FIX-C para uma limpeza profunda. Também é possível 
utilizar spray para fornos. 

 



Limpeza e conservação 

9 

 

2.2. Limpeza da porta do forno 

Não utilizar esfregões metálicos, escovas de arame, pó para arear ou abrasivos para limpar 
a porta do forno, caso contrário a superfície poderá ficar riscada ou o vidro poderá partir-se. 
Limpe o exterior da porta e os respetivos acessórios com uma solução de água morna e 
sabão ou detergente suave. As superfícies resistentes à corrosão devem ser tratadas com 
cuidado. Utilizar apenas esponjas ou panos que não provoquem riscos. 

 

2.2.1 Vidro da porta 

Interior da porta – vidro revestido 
 

 

ATENÇÃO! 

Se possível não utilize qualquer spray para fornos, uma vez que a 

utilização regular do mesmo poderá destruir o revestimento do vidro. 

 
 

 

Um raspador de limpeza é ideal para remover sujidade persistente. 
Recomendados VSR 0-FIX-C para uma limpeza profunda. 

 

Retire a sujidade residual do vedante do forno. 

 

Frente da porta, painel de controlo 
 

 

Utilize um pano ou uma esponja macia e um pouco de água quente e 
detergente para limpar a frente da porta. 

Também poderá utilizar limpa-vidros. 

 

 

2.2.2 Vedante da porta 

Limpe o vedante regularmente para eliminar todos os vestígios de gordura ou alimentos. 
Desta forma irá impedir que o vedante fique danificado e se parta durante as operações 
subsequentes de cozinhar.  

É recomendável limpar este vedante sem removê-lo.
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3. Operações de manutenção 

 

3.1. Substituição da lâmpada do forno 
 

 

IMPORTANTE! 

Antes de substituir a lâmpada, certifique-se que desligou o forno da 

alimentação elétrica. 

A lâmpada de substituição deve suportar temperaturas superiores a 

300ºC. Podem ser encomendadas a partir do nosso Apoio a clientes. 

 
3.1.1 Substituir a lâmpada superior 

□ Desaperte a cobertura de vidro do suporte da lâmpada. 

□ Substitua a lâmpada. 

□ Volte a colocar a cobertura de vidro. 

 

3.2. Desmontar/montar as corrediças de tabuleiro 

 
Existem 4 níveis das grelhas laterais. Os níveis são contados de cima para baixo do 1 ao 4. 
Sendo o nível 1 o mais baixo. 

 

Desmontar 

□ Abra a porta até ao seu limite máximo. 

□ Retire os acessórios do forno. 

□ Desaperte completamente a porca na frente do elemento 
de aperto (A), puxe os elementos para a frente (B) e 
remova-os. 

□ Remover as grelhas laterais. 

 

□ Insira o entalhe traseiro na porca de aperto traseira. 

□ Fixe a porca de aperto dianteira (C) no entalhe dianteiro do 
suporte. 

□ Fixe o apoio com a porca (D) e gire até estar 
completamente ajustada (E). 
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3.3. Retirar a porta do forno 

 
Para uma limpeza fácil é possível desmontar a porta. Para o efeito, siga as instruções 
relativas ao tipo de porta do seu forno. 

 

3.3.1 Porta com dobradiça no corpo 

Desmontar a porta 

□ Abra a porta até ao seu limite máximo. 

□ Bloqueie a dobradiça rodando os trincos. 

□ Oscile os bloqueios da dobradiça para baixo na sua 
direção. 

 

 

□ Feche a porta para posição de fecho. 

□ Segure na porta com uma mão em cada lado. 

 

 

 

 

Montar a porta 

□ Segura a porta com ambas as mãos na parte inferior das 
laterais, insira os braços de dobradiça nos alojamentos e 
deixe a porta descair até parar. 

□ Abra a porta do forno totalmente. 

□ Volte a colocar os trincos na posição original 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Certifique-se de que a porta está completamente inserida rodando os 

trincos, caso contrário pode bloquear. 

 

 

Se for difícil rodar os trincos, utilize uma ferramenta plana para rodá-los. 
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3.4. Desmontar/montar o vidro interior da porta 
 

Dependendo do modelo, o seu forno poderá ter 2, 3 ou 4 painéis de vidro. Siga as instruções 
relativas ao tipo de porta do seu forno. 

 

Montagem 

Dependendo do modelo, o seu forno poderá ter uma porta completamente fechada em aço 
inoxidável. Com este tipo de porta não é possível remover os painéis de vidro. 

 

 

ATENÇÃO! 

Ao desmontar os painéis de vidro com a porta montada no forno, 
realizar a operação sempre com a dobradiça na posição fechada. Caso 
contrário a porta irá fechar e os painéis de vidro poderão partir-se e 
provocar lesões. 

 

 

Para evitar esta situação, desmonte os painéis de vidro com a porta removida 
seguindo as instruções na secção anterior. 

 
□ Utilizando os seus dedos, pressione os botões localizados 

no topo de ambos os lados da porta do forno. 

 

 

 

□ Mantenha-os pressionados e puxe o vedante de plástico 
acima da porta. 

□ Retire os painéis de plástico da porta. Limpe com um limpa-
vidros ou sabão e água e um pano suave. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Preste atenção à ordem e posição dos painéis ao remover uma vez que 
têm de voltar a ser montados pela mesma ordem e na mesma posição 
após a limpeza. 

 

 

ATENÇÃO! 

Nunca ligue o forno caso algum dos painéis da porta esteja em falta. 
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4. Antes da primeira utilização 

Poderão existir vestígios de gordura e outras substâncias no forno como resultado do 
processo de fabrico.  

Proceda da seguinte forma para remover os mesmos: 
 
□ Remova todas as embalagens incluindo qualquer película plástica de proteção que 

possa ter sido utilizada 

□ Ligue o forno e coloque em funcionamento utilizando a função   /  ou  /  a 
200ºC durante uma hora. 

□ Aguarde que o forno arrefeça e abra a porta. Isto permitirá ventilar o forno para que não 
restem odores no interior. 

□ Limpe o formo e os respetivos acessórios após o arrefecimento. 

□ O funcionamento inicial irá gerar fumo e odores, por conseguinte certifique-se que a 
cozinha é bem ventilada. 

 

 
 

4.1. Instruções importantes 

□ Não cubra a parte inferior do forno com folhas de alumínio caso contrário poderá afetar 
o desempenho do forno e danificar o esmalte no interior do forno e o interior da sua 
unidade de cozinha. Não verta água na superfície inferior durante a utilização, poderá 
danificar o esmalte. 

□ Ao fechar a porta do forno durante a utilização, poderá ouvir o som do ar no interior. 
Este efeito é normal devido à pressão exercida pela porta ao fechar, garantindo a 
selagem da cavidade. 

□ Não coloque recipientes ou alimentos na superfície inferior do forno. Utilize sempre os 
tabuleiros e grelhas fornecidos com o forno. 

□ Para preparar iogurte, coloque os frascos no fundo do forno. 

□ Para cozinhar quaisquer outros alimentos, introduza o tabuleiro ou grelha nas corrediças 
no interior do forno. Entre as duas calhas dos suportes laterais ou sobre quaisquer das 
corrediças amovíveis se existirem no forno. 

□ A grelha e alguns dos tabuleiros possuem ranhuras de 
retenção para impedir uma remoção acidental. Coloque 
estas ranhuras orientadas para a traseira do forno e 
direcionadas para baixo. 
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□ A superfície da grelha na qual o recipiente vai repousar deve 
encontrar-se abaixo das calhas laterais; este procedimento 
impede que o recipiente deslize acidentalmente. 

 

 

 

□ Os tabuleiros têm uma aba na frente para facilitar a remoção. 
Coloque o tabuleiro com a aba direcionada para o exterior do 
forno. 

 

 

 

 

4.2. Limpeza dos acessórios do forno 

 

Depósito de Água 

□ O depósito de água está situado atrás do painel. 

□ Capacidade de 0.8 litros. 

□ Capacidade mínima para o processo de vapor de 0,25 litros. 

 

Limpe o exterior do forno e os acessórios com água morna com sabão ou com um 
detergente suave. 

Seja cuidadoso com superfícies resistentes à corrosão e envernizadas, utilize apenas 

esponjas ou panos que não risquem. 
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5. Perspetiva geral do forno 

 

 

 
Depósito de água 

 
Saída de ar de refrigeração 

 
Painel de controlo (Aberto) 

 
Montagem de unidade 

 
Elemento da grelha 

 
Lâmpada 

 
Níveis de grelha  Parede traseira 

 
Bandeja para forno  Ventilador de ar quente 

 
Grelha  Vedante do forno 

 
Dobradiça  Porta do forno 

 
Vidro interior   
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5.1. Painel de controlo 

 

 
1 

ON/OFF (Ligar/ Desligar) 

Ligar e desligar o seu aparelho 

 
9 

Definições de 
tempo/Temporizador 

Aceder ao menu Definições de 
tempo. 

      

 
2 

Funções 

Selecionar as funções para 
cozinhar. 

 
 

 

10 
Luz 

Ligar e desligar a luz no interior do 
forno. 

      

 
3 

Programas 

Selecionar programas 
automáticos.  

11 

Retroceder 

Com este sensor pode retroceder 
para o passo anterior. 

      

 
4 

Favoritos 

Aceder a programas guardados. 
 

 
12 

OK 

Confirmar uma seleção ou iniciar um 
processo. 

      

 
5 

Cozinhar a vapor 

Selecionar as funções de vapor 
ou ativar a injeção automática de 
vapor. 

 
 

 

13 
 

14 

Cima – Baixo 

Navegar para cima e para baixo num 
menu. 

      

 
6 

Definições 

Aceder ao menu de configuração 

 
15 

Definição de tempo das funções 
para cozinhar 

Definir o tempo de confeção ou o fim 
do tempo de confeção. 

      

 7 

Bloqueio de segurança 

Para ativar e desativar o bloqueio 
de segurança.  

16 

Temperatura 

Alterar a temperatura que foi 
definida. 

      

 8 

Aquecimento rápido 

Ativar ou desativar a função de 
aquecimento rápido.  

17 

Peso 

Alterar as definições de peso 

      

  

 

 
18 

Abertura do painel 

Abrir o painel para aceder ao 
depósito de água. 
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5.2. Acessórios  

 

5.2.1 Acessórios padrão 

□ 1 bandeja de recolha de esmalte/universal 

□ 1 Grelha 

□ 1 tabuleiro, sem perfuração, fundo 

□ 1 tabuleiro perfurado, plano 

 

5.2.2 Acessórios opcionais 

□ Conjunto de cozinha Profession+ (Acc. N. ZB 8030) 

□ Pedra de pizza com pega (Acc. N. 145) 

□ Tabuleiro perfurado, fundo (Acc. N. ZB 1008) 

□ Tabuleiro, sem perfuração, plano (Acc. N. ZB 1009) 

□ Tabuleiro, sem perfuração, fundo (Acc. N. ZB 1007) 

□ Tabuleiro perfurado, plano (Acc. N. ZB 1006) 

□ 1 grelha, tabuleiro telescópico parcial (Acc. ZB 1001) 
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6. Funções do forno 

 
6.1. Funções para cozinhar 

 

Calor superior/inferior 

Aquecer em cima e em baixo garante uma cozedura uniforme dos 
alimentos colocados num nível. Ideal para cozer diversos bolos, tais 
como bolos de massa levedada, cheesecake, etc. 

 

Grelhar com assistência de ventilador + calor inferior 

Esta combinação de grill de grandes superfícies, calor inferior e 
ventilador assegura que grandes porções de alimentos permanecem 
suculentas no interior e crocantes e dourados no exterior. Ideal para 
assados recheados ou aves. 

 

Grelhar com assistência intensiva do ventilador 

Esta combinação de grill de grandes superfícies e ventilador assegura 
que os alimentos a cozinhar permanecem suculentos no interior e 
crocantes e dourados no exterior. Ideal para caça e aves grandes. 

 

Grelhar com assistência do ventilador 

O ventilador distribui o calor gerado pelo grill por todo o forno, 
proporcionando assim alimentos grelhados com uma crosta e os seus 
sucos no interior. Ideal para frango e pato grelhado, e para assados. 

 

Grill / bottom heat 

Bottom heat in combination with the grill from the top. This mode is ideal 
for cooking meat. It provides crispy results. 

 

Grill de grandes superfícies 

Perfeito para cozinhar grandes quantidades de alimentos a grelhar, tais 
como peixe ou carne. 

Isto permite gratinar maiores superfícies do que com o grill. E a 
capacidade de gratinar é maior para que os alimentos alourem mais 
rapidamente. 

 

Grill 

Gratinar e alourar. O pequeno grill poupa energia quando se cozinham 
pequenas quantidades de alimentos. Ideal para pequenas quantidades 
de peixe e carne. Torna possível alourar a camada exterior sem 
influenciar o interior do alimento a cozinhar. 
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Definição para piza Ökotherm 

Uma combinação de calor inferior e ar quente é ideal para cozer bases 
estaladiças com coberturas húmidas. Perfeito para piza fresca, biscoitos 
ou bolos com cobertura de frutos e para pastéis e tartes. 

 

Calor superior/inferior com ar quente 

O ventilador distribui uniformemente o calor gerado pelos elementos de 
aquecimento na zona superior e inferior por todo o forno. Ideal para 
biscoitos e assados. 

 

Ar quente intensivo Ökotherm 

O calor superior ligado para além do aquecimento do forno com ar quente 
garante uma crosta deliciosa e um alourado intenso. Ideal para batatas 
no forno, assados e para gratinar pratos. 

 

Modo ecológico 

O modo ecológico torna possível cozinhar pratos com um consumo de 
energia inferior ao habitual. De modo a poupar energia, o forno desliga-
se automaticamente alguns minutos antes do final do tempo de confeção 
e usa o calor residual do forno para acabar de cozinhar os alimentos. 

 

Ar quente Ökotherm 

O ventilador distribui o calor gerado pelo elemento circular de 
aquecimento na parte de trás do forno. O calor distribuído uniformemente 
por todo o forno torna possível cozinhar uniformemente em vários níveis 
sem que ocorra transmissão de sabores ou de odores. 

 

Calor inferior 

Com calor gerado apenas na zona inferior, este modo garante que as 
bases ou outros alimentos ficam especialmente estaladiços e/ou que 
ficam mais alourados na parte inferior. Ideal para bolos de fruta muito 
húmidos e para pré-cozer bases de bolos. 

 

Calor superior 

O calor gerado pelo elemento de aquecimento superior é ideal para 
gratinar e alourar pratos. 
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6.2. Funções Especiais 

 

Descongelar 

Esta função serve para descongelar alimentos suavemente. 

 

Limpeza a vapor 

Este programa é utilizado pra limpar o interior do forno. 

 

Aquecer panos húmidos 

Para esta função, enrole os panos humedecidos e coloque-os no 
tabuleiro perfurado. 

 

Derreter 

Ideal para derreter alimentos. Isto é feito exclusivamente com vapor. 
Para o fazer, basta seguir as instruções da receita. Por exemplo, para 
derreter chocolate, deve-se cobrir o recipiente com uma pelicula 
resistente ao calor e ao vapor. 

 

Levedar massa (deixar a massa levedada subir) 

Para esta função, coloque a taça com a massa preparada na grelha ou 
na no tabuleiro perfurado e defina a temperatura e duração de acordo 
com a receita. O forno fornece o clima perfeito. 

 

Desinfetar objetos 

Desmonte os objetos e coloque-os no tabuleiro perfurado. Pode definir o 
tempo ebulição. Por exemplo, os frascos podem ser fervidos durante 15 
minutos. 

 

Esterilizar utensílios para crianças 

Esta função é adequada para esterilizar itens como biberões de bebés. 
Desmonte o biberão e coloque-os no tabuleiro perfurado. É 
recomendado uma duração de 12 minutos para este procedimento, a fim 
de ferver completamente cada peça. Deixe todas as peças repousar 
durante aproximadamente 4min. antes de as remover de dentro do forno 
e de as secar. Todas as partes devem estar completamente secas antes 
de as voltar a juntar. 

 

Modo iogurte 

As culturas de iogurte reagem muito bem neste modo e o seu iogurte fica 
perfeito. 
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Cozer pão 

Este programa é ideal para obter uma textura suave e uma belíssima 
côdea dourada. 

 

Desidratar 

Com o modo de desidratação a água é extraída dos alimentos 
aumentando a sua longevidade. A maioria das vitaminas e minerais é 
preservada. A desidratação é ideal na produção de fruta desidratada, 
carne seca, puré de fruta e bacalhau seco. 

 

Conservar 

Ideal para conservar alimentos como frutas e vegetais. 

 

Gratinar 

Esta função é ideal para gratinados, pratos confecionados no forno e 
soufflés. 

 

Alimentos congelados 

Distribuição otimizada de calor com aquecimento ligeiro no forno torna 
este programa ideal para descongelar alimentos congelados. 

 

Manter quente com vapor 

Esta função pode ser utilizada para manter a comida quente com vapor. 

 

Manter os alimentos quentes 

Os alimentos permanecem quentes a baixa temperatura sem 
continuarem a cozinhar. Ideal para alimentos a servir mais tarde. 

 

Slow Cook 

Os alimentos são cozinhados delicadamente a baixa temperatura, o que 
os mantém suculentos. Ideal para vaca, porco, vitela e aves. 

 

Descongelação com vapor 

Esta função serve para descongelar suavemente alimentos congelados. 
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6.3. Funções para cozinhar a vapor 

 

Cozinhar a vapor 

De forma a preparar qualquer tipo de comida da maneira mais delicada 
e saborosa. A temperatura é gerada exclusivamente pelo vapor de água. 
Para cozinhar legumes, arroz e peixe. 

 

Regeneração 

O forno destina-se apenas para a confeção de alimentos. A combinação 
de vapor e ar quente garante um clima perfeito e a comida fica com um 
sabor fresco. 

 

Cozinhado a vapor vario 

Esta função combina 75% de ar quente com 25% de vapor e é ideal para 
cozinhar pão, bolos ou doces, carne e aves. 

 

Cozinhar a vapor em modo combinado 

Esta função combina vapor e ar quente. A temperatura é produzida 50% 
por ar quente e 50% por vapor. Este modo é ideal para cozer bolos, 
pudins e sobremesas. 

 

Cozinhado Sous-Vide 

Para cozinhar como os profissionais, utilizando o programa de cozinhado 
a vapor Sous-vide. O cozinhado Sous-vide utiliza vapor para produzir 
uma temperatura constante para cozinhar alimentos embalados em 
vácuo. 
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7. Funcionamento do forno 

 

 

O ventilador é ligado e desligado no caso de alguns programas, mas isto não 
é indicação de uma avaria. 

 
7.1. Simbolos 

 

 

 

O sensor de abertura foi ativado e o painel abre. O 
display permanece ativo até que o ângulo de abertura 
final seja atingido. Pode abrir manualmente o painel 
quando o indicador desaparecer 

  

 

O depósito de água está vazio ou não está inserido. 
Por favor, encha o depósito de água para continuar ou 
começar o processo. 

  

 

A água restante foi bombeada de volta para o tanque 
de água. Por favor, esvazie o tanque de água. 

  

 

A água restante será agora bombeada de volta para o 
tanque de água. Por favor, não remova o tanque de 
água enquanto o símbolo estiver ativo.  
O processo de drenagem é interrompido quando a 
porta do aparelho é aberta.  
Quando a porta é fechada, o processo de 
bombeamento começa novamente. 
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Os seguintes símbolo podem aparecer no display, 
dependendo do estado do forno. 

No lado esquerdo do display: 
 O forno está a fazer o pré-aquecimento rápido. 

 Quando o temporizador está ligado. 
 Quando o bloqueio de segurança está ligado. 

 Quando o fim do tempo de confeção é 
programado. 

 Quando a injeção de vapor automática está ativa. 
 
No lado direito do display: 

 Quando a temperatura está a baixar. 

 Quando a temperatura está a subir. 

 Quando o forno necessita de ser descalcificado. 

 O depósito de água está vazio ou não inserido. 

 Quando a sonda de temperatura está ligada. 
 Quando o modo Demo está ligado. 

 Quando a água está a ser bombeada de volta para 
o depósito. 

 

 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

Ao abrir a porta durante ou depois do ciclo de cozinhar, tenha cuidado com o 
fluxo de ar/ vapor quente a sair da câmara de cozinhar. 
RISCO DE QUEIMADURAS! 

 

 
7.2. Ligar e desligar o forno 

□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 
 

 

Se nenhuma ação for tomada após pressionar a tecla, o forno desliga ou vai 
para o modo de repouso (caso a confirmação manual esteja ativa) (ver capítulo 
de configurações). 

 

□ Pressione a tecla  para desligar o forno. 
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7.3. Modo de repouso 

□ Se a confirmação manual estiver ativa (padrão de fábrica), e se nenhuma ação for 

tomada durante 30 segundos após a tecla  ser pressionada o forno entrará no 
modo de repouso. 

□ O Modo de repouso estará ativo durante 5 minutos e permite-lhe voltar ao ecrã anterior 

ao pressionar  . 
□ Todas as definições programadas serão guardadas durante este período de 5 minutos. 

Após os 5 minutos, o forno desliga-se e exibe a hora. 

 

 
7.4. Colocar o aparelho em funcionamento pela primeira vez 

Antes de utilizar o forno pela primeira vez o idioma, data, hora, temperatura e peso 
necessitam de ser configurados. 

7.4.1. Primeiras configurações 

Configuração do idioma 

□ Pressione  ou  para selecionar o idioma desejado. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

Definir a data e hora 

□ Pressione  ou  para selecionar o ano. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o mês. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o dia. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a hora. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar os minutos. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para escolher a aparência do relógio (Standard ou Retro). 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o formato da hora. 
□ Pressione  para confirmar. 
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Definir as unidades 

□ Pressione  ou  para selecionar a unidade de peso (Quilograma por padrão). 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a unidade de temperatura (Celsius por padrão). 
□ Pressione  para confirmar. 

 

Definir a dureza da água 

□ Pressione  ou  para selecionar o nível de dureza da água 
□ Pressione  para confirmar. 

 

 
Após todas as definições iniciais estarem concluídos, o forno irá para o ecrã inicial. 

 

 

7.5. Selecionar uma função para cozinhar 

□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder ao menu de seleção de funções. 

□ Pressione  ou  para selecionar as funções de cozinhar . 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a função desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a temperatura desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

 
 

 

Para programar o tempo de confeção e o fim do tempo de confeção, consulte 
o capítulo “Definições de tempo”. 

 
 

 

È possivel adicionar vapor enquanto está a utilizar uma função de cozinhado, 
por favor, consulte o capítulo “Injeção de vapor automático” 
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7.6. Selecionar uma função especial 

□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder ao menu de seleção de funções. 

□ Pressione  ou  para selecionar as funções especiais . 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a função especial desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a temperatura, peso ou tempo desejados 
(dependendo da função selecionada) 

□ Pressione  para confirmar. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

 

 

7.7. Alterar uma definição durante o processo de cozinhado 

□ Pressione a tecla  para alterar a função. 

□ Pressione a tecla  para alterar a temperatura durante um cozinhado. 

□ Pressione a tecla  para ajustar ou programar o tempo de confeção. (ver “Definições 
de tempo”) 

□ Pressione a tecla  para terminar o processo de cozinhado. 

 

 

INFORMAÇÃO 

As alterações devem ser confirmadas com a tecla . Caso as alterações não 
sejam confirmadas, o ecrã voltará à visualização anterior após 8 segundos e 
as novas definições não serão guardadas. 
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7.8. Programas automáticos 

7.8.1. Selecionar um programa automático 

□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder ao menu de funções automáticas. 

□ Pressione  ou  para selecionar a categoria. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o programa automático. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o peso desejado (disponível apenas em algumas 
funções). 

□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o nível de confeção. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

 

 

INFORMAÇÃO 

Para alguns programas existe uma fase de pré-aquecimento. Após o pré-
aquecimento do forno, este emite um sinal acústico e a temperatura começa 
a piscar no display. A porta deve ser aberta e o display mostra em que nível 
deve ser colocado o cozinhado. 

 
 

7.8.2. Informação importante sobre cozinhar com programas 

 

Quando é ativado um programa, o forno calcula automaticamente a 
temperatura e o tempo necessários para cozinhar o alimento, com base no 
peso indicado. No entanto, a temperatura pode ser alterada.  

Caso não se adote expressamente qualquer outra informação, o tempo de 
confeção indica um tempo de confeção sem pré-aquecimento. É por isto que 
é muito importante selecionar o peso correto do alimento a cozinhar. 
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7.9. Alteração de parâmetros 

7.9.1. Alterar o peso do alimento 

O peso de um programa automático pode ser alterado da seguinte forma: 

□ Pressione a tecla  para voltar à vista de definições. 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir um novo peso. 
□ Pressione  para confirmar. 
□ Pressione  até que todas as definições sejam confirmadas e o programa 

automático continue. 

 

O peso pode também ser alterado, procedendo da seguinte forma: 

 

□ Pressione a tecla  várias vezes até que a configuração do peso seja atingida. 

□ Pressione  ou  para definir um novo peso. 
□ Pressione  para confirmar. 
□ Pressione  até que todas as definições sejam confirmadas. O forno continua o 

processo com as alterações de definições feitas. 

 
7.9.2. Alterar a temperatura de confeção 

Foi predefinida uma temperatura para todos os programas automáticos. Para alterar estas 
temperaturas predefinidas o programa automático necessita de ser parado/pausado 

pressionando a tecla . 

Para todas as outras funções, a temperatura pode ser alterada a qualquer momento, 
procedendo da seguinte forma: 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir uma nova temperatura. 
□ Pressione  para confirmar. 
□ Pressione  para confirmar. O forno continua o processo com as novas 

configurações.  
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7.10. Definições de tempo 

7.10.1. Definição de tempo de confeção 

Não existe um tempo padrão para as funções de cozinhado, se for necessário definir 

tempo de confeção, proceda da seguinte forma: 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir o tempo de confeção. 
□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

Após o tempo ser definido, é possível definir o fim do tempo de confeção (ver “Definir o fim 

do tempo de confeção”). Este passo pode ser ignorado se o tempo de confeção for 

programado enquanto estiver a decorrer um processo. 

 

INFORMAÇÃO 

Quando o tempo programado tiver expirado, o processo de confeção termina 
e o forno emite um sinal acústico. 

Pressione  para parar o sinal acústico e o forno desliga. 

 

7.10.2. Alterar um tempo de confeção 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir o tempo de confeção. 
□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

7.10.3. Eliminar um tempo de confeção 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  para definir o tempo para “00:00”. 
□ Pressione  para confirmar. 

O forno continua sem tempo definido e o tempo desaparece da visão geral das 

configurações. 
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7.10.4. Definir o fim do tempo de confeção 

Depois de definido o tempo de cozedura, existe a opção de programar o fim do tempo de 

confeção. 

□ Pressione  ou  para definir o tempo de fim de confeção. 
□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para confirmar as definições. 

 

INFORMAÇÃO 

Ao definir o fim do tempo de confeção, o início do processo de confeção pode 
atrasar (dependendo da duração de confeção + fim do tempo de confeção). 

 

Nota: Se deseja iniciar o processo de confeção imediatamente no mode standby, 

pressione a tecla . 

 

7.10.5. Alterar o fim do tempo de confeção 

□ Pressione a tecla . 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para definir o tempo de fim de confeção. 
□ Pressione  para confirmar as definições. 

 

7.10.6. Eliminar o fim do tempo de confeção 

□ Para eliminar o final do tempo de confeção, pressione  durante 3 segundos. 

□ Pressione a tecla  para manter o fim do tempo de confeção ou  para eliminar. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

7.10.7. Definir o temporizador 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir o tempo desejado. 
□ Pressione  para confirmar. 
□ Após o tempo programado ter expirado, o forno emite um sinal acústico e o símbolo 

 pisca no display. 
□ Prima qualquer tecla para parar o alarme.

 

 

 

INFORMAÇÃO 

Esta função é independente do procedimento de confeção atual. 
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7.10.8. Alterar o temporizador 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir o tempo desejado. 
□ Pressione  para confirmar. 
□ Após o tempo programado ter expirado, o forno emite um sinal acústico e o símbolo 

 pisca no display. 
□ Prima qualquer tecla para parar o alarme. 

 

7.10.8. Eliminar o temporizador 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para definir o temporizador para “00:00”. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

 

7.11. Pré-aquecimento rápido 

O pré-aquecimento rápido vai ativo por padrão da fábrica. Para ativar ou desativar o modo 
de pré-aquecimento rápido, proceda da seguinte forma: 

□ No modo standby, pressione a tecla  até que o menu de pré-aquecimento apareça 
no display. 

□ Selecione  para ativar ou  para desativar a função. 
□ Pressione  para confirmar. 

 
 
 

8. Cozinhar a vapor 

A confeção a vapor é uma preparação particularmente suave de alimentos. A função de 
vapor adequada depende dos alimentos a ser cozinhado. 

□ É recomendado cozinhar a vapor a 100% para peixe, arroz e legumes. 

□ É recomendada a combinação de 50% de cozimento a vapor para pudins, suflês e 
guisados. 

□ É recomendado cozinhar a vapor de 75% Vario para pratos de pão e carne. 

□ É recomendado o programa Regenerar para preparar ou aquecer alimentos. 

 

  



Cozinhar a vapor 

33 

 

8.1. Seleção das funções de vapor 

 

 

INFORMAÇÃO 

Verifique se o depósito de água está cheio antes de cada operação de 
confeção a vapor. 

 

□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder às funções de vapor. 

□ Pressione  ou  para selecionar a função de vapor desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a temperatura desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a duração de operação desejada (apenas 
disponível em algumas funções). 

□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o fim do tempo de confeção desejado (apenas 
disponível em algumas funções). 

□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

 

 

INFORMAÇÃO 

Não remova o depósito de água durante o processo de confeção. 

Quando a água residual está a ser bombeada de volta para o tanque de água, 
o símbolo aparecer no display. 

Remova o depósito de água, limpe-o e volte a encher com água. 

 

 

INFORMAÇÃO 

Durante a função de vapor, o forno pode ficar sem água. O símbolo do 
depósito de água aparece no display. Para continuar, retire-o, encha-o com 
água e volta a colocar no forno. 

Caso o símbolo permaneça no display, verifique se o depósito de água está 
instalado corretamente. 

 

 

ATENÇÃO! 

Quando se abre a porta, durante ou depois do processo de cozedura, sai 
vapor quente do aparelho.  

Afaste-se para o lado ou para trás! 
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8.2. Injeção automática de vapor 

A injeção automática de vapor pode ser ativada em algumas funções do forno. 

□ Para utilizar a injeção automática de vapor, programe uma função de confeção, como 
descrito anteriormente. 

□ Na vista de definições, pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para selecionar a intensidade da injeção de vapor desejada. 
□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

O forno irá injetar automaticamente vapor em determinados intervalos. 

 

Ajustar a injeção automática de vapor 

Para ajustar a injeção automática de vapor proceda da seguinte forma: 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para alterar a intensidade da injeção de vapor desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

Desativar a injeção automática de vapor 

Para desativar a injeção automática de vapor proceda da seguinte forma: 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  até que os campos apareçam cinzentos. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

Neste caso, o símbolo não estará visível no display. 

 

9. Limpeza com Vapor 

O forno tem uma função de limpeza com vapor. Esta função encontra-se no menu das 
funções especiais.  

 

INFORMAÇÃO 

Para preparar, encha o fundo inferior do forno com uma mistura feita com 50% 
de água e 50% de vinagre convencional. 

Deixe a mistura reagir durante 5 minutos, entretanto encha o depósito de água 
com 0,5 litros de água. 

Siga os passos abaixo para configurar o dispositivo. 
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□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder ao menu de seleção de funções. 

□ Pressione  ou  para selecionar as funções especiais. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a função de limpeza com vapor . 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar Start ou Stop. 
□ Pressione  para inciar a função de limpeza com vapor. Siga as instruções no 

display. 
 

Quando o processo for concluído, abra a porta e aguarde 4 a 5 minutos para que o forno 
arrefeça. De seguida, limpe a cavidade com um pano seco. 

 

10. Favoritos 

Os favoritos é onde as configurações de confeção mais utilizadas podem ser guardadas, 

existem 20 espaços vazios para guardar. 

10.1. Selecionar um favorito 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para selecionar o favorito. 
□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

10.2. Guardar favoritos 

Para guardar um favorito, proceda da seguinte forma: 

□ Na vista de definições ou enquanto decorre uma função, pressiona a tecla  . 

□ Pressione  ou  para selecionar o espaço de armazenamento (1-20). 
□ Pressione  para confirmar. 

 

10.3. Eliminar favoritos 

□ No menu de início, pressione a tecla  durante mais de 3 segundos, até que o forno 
entre no menu de eliminar os favoritos. 

□ Pressione  ou  para selecionar o favorito. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  para manter o favorito ou  para eliminar. 
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11. Definições 

Para aceder ao menu de definições, proceda da seguinte forma: 

□ Pressione a tecla . 

□ Pressione  ou  para selecionar a definição desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

O menu de definições contém as seguintes opções: 

1. Idioma 
2. Eco 
3. Som de inicio 
4. Unidades 
5. Data e hora 
6. Dureza da água 
7. Descalcificação 

 

11.1. Idioma 

□ Pressione  ou  para selecionar o idioma desejado. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

11.2. ECO 

□ Para ativar o modo ECO pressione a tecla . 

□ Para desativar o modo ECO pressione a tecla . 

 

11.3. Som de inicio 

□ Para ativar o som de inicio pressione a tecla . 

□ Para desativar o som de inicio pressione a tecla . 

 

11.4. Unidades 

□ Pressione  ou  para selecionar as unidades de peso ou temperatura. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a unidade. 
□ Pressione  para confirmar. 
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11.5. Data e hora 

Definir a data 

□ Pressione  ou  para selecionar o ano. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o mês. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o dia. 
□ Pressione  para confirmar. 

 
Definir a hora 

□ Pressione  ou  para selecionar a hora. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar os minutos. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para escolher a aparência do relógio (Standard ou Retro). 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o formato da hora. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

 

11.6. Dureza da água 

□ Pressione  ou  para selecionar o nível de dureza da água. 
□ Pressione  para confirmar. 

 

11.7. Descalcificação 

Sempre que o vapor é produzido, independentemente da dureza da água, (p. ex. o tártaro 
contido na água), forma-se tártaro no interior do gerador de vapor. 

O aparelho deteta automaticamente quando é necessário proceder à descalcificação e o 

símbolo  aparece no display. 

Se não for executado o processo de Descalcificação após alguns ciclos de cozedura, o forno 
mostra uma segunda mensagem de aviso. 

Se após a segunda mensagem de aviso o forno não for descalcificado, este bloqueia todas 
as funções de vapor. Neste momento, se for selecionada uma função de vapor, o forno 

emite um sinal acústico e o símbolo  começa a piscar no display. 
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INFORMAÇÃO 

A falha ao descalcificar o aparelho poderá ter repercussões no seu 
funcionamento ou causar danos no mesmo. 

 

Para descalcificar, utilize o produto de descalcificação “durgo®”. 

Este produto permite uma descalcificação profissional e cuidada do seu aparelho e está 
disponível nos Centros de Manutenção. 

 

AVISO! 

Não utilize vinagre nem produtos à base de vinagre, uma vez que podem 
causar danos no circuito interno do aparelho. 

Os produtos de descalcificação tradicionais não são adequados, porque 
contêm agentes espumantes. 

 

Se a mensagem de descalcificação aparecer no display, pressione  para iniciar o 
processo ou se não aparecer nenhuma mensagem e houver necessidade de descalcificar 
o forno, aceda ao processo de descalcificação no menu de definições e proceda da seguinte 
forma: 

□ Pressione  ou  para selecionar Start ou Stop. 
□ Pressione  para confirmar. Coloque 500ml de solução de descalcificação no 

depósito de água. 
□ Pressione  para iniciar o processo de descalcificação O processo de 

descalcificação começa e a primeira fase demora cerca de 23 minutos. 
□ Após a conclusão da primeira fase, o forno emite um sinal acústico. Remova o 

depósito de água e encha-o com 500ml de água fresca. 
□ Insira o depósito de água e feche o painel. O forno começa a segunda fase do 

processo que dura cerca de 5 minutos. 
□ Após a conclusão da segunda fase, o forno emite um sinal acústico. Remova o 

depósito de água e encha-o com 500ml de água fresca. 
□ Insira o depósito de água e feche o painel. O forno começa a terceira e ultima fase do 

processo que dura cerca de 5 minutos. 

□ No final o símbolo  aparece no display. Retirar, esvaziar e secar o depósito de 
água. 
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12. Outras funções 

 

12.1. Modo de demonstração 

□ No modo de standby, pressione as teclas   e  em simultâneo durante cerca de 

3 segundos, o forno emite um sinal acústico e aparece o display o símbolo . 
□ Para desativar a função DEMO, repita o mesmo processo. 

 

 

12.2. Bloqueio de segurança 

□ Para ativar o bloqueio de segurança pressione a tecla   durante cerca de 3 
segundos, o forno emite um sinal acústico e o símbolo  aparece no display. 

□ Para desativar o bloqueio de segurança, repita o mesmo processo. 

 

12.3. Definições de fábrica 

□ Para restaurar as definições de fabrica, no modo de standby, pressione as teclas   
e  em simultâneo durante cerca de 3 segundos. 

□ Pressione  ou  para selecionar  ou . 
□ Pressione  para confirmar. 
□ O forno reinicia o sistema. 

 

12.4. Confirmação automática 

□ Para selecionar a confirmação automática, no modo standby, pressione as teclas   
e  em simultâneo. 

□ Pressione  ou  para selecionar  (automático) ou  (manual). 
□ Pressione  para confirmar. 

 

 

INFORMAÇÃO 

A confirmação automática consiste em aceitar os valores definidos após 8 
segundos. 

É apenas aplicável quando são selecionadas uma função ou programa de 
confeção. 
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13. Sonda de temperatura 

 

 

ATENÇÃO! 

Por favor mantenha conetor da sonda de temperatura tapado, depois de 
a utilizar. Se não mantiver o conector da sonda de carne tapado causará 
danos ao forno. 

Utilize somente a sonda fornecida com este modelo. 

 

A sonda de temperatura de temperatura, mede a temperatura do interior do alimento a ser 
cozinhado e termina a medição logo que seja atingida a temperatura definida. 

 

A sonda de temperatura pode ser utilizada com todas as funções de confeção e algumas 
funções especiais. Quando a sonda é puxada, o aparelho volta ao modo de standby. 

 
 
Inserir corretamente a sonda de temperatura 

□ Insira a extremidade da sonda de temperatura horizontalmente e de lado até que atinja 
o centro do alimento. 

□ Insira a sonda sempre até ao manípulo. 
□ A extremidade não se deve encontrar próxima da gordura ou do osso da carne. 

 
 

Utilizar a sonda de alimentos 

□ Coloque o assado preparado e com a sonda de alimentos inserida no forno. 
□ Insira a sonda no orifício lateral que se encontra na cavidade do forno. 

□ O símbolo  aparece no display. 

 

13.1. Utilização da sonda de alimentos com funções de cozinhado 
 

 

INFORMAÇÃO 

A sonda de alimentos pode ser utilizada em funções de cozedura combinadas 

com vapor. Para isso, pressione a tecla  para gerar vapor e siga as 
configurações abaixo descritas. 
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□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder ao menu de seleção de funções. 

□ Pressione  ou  para selecionar as funções de cozinhar. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a função desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a temperatura desejada. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a temperatura pretendida para a sonda de 
alimentos. 

□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

 
Assim que o interior do alimento tenha atingido a temperatura selecionada, o forno desliga-
se. Se desejar alterar a temperatura definida ou a temperatura recomendada da sonda de 

alimentos, pressione o símbolo . De seguida, siga as instruções acima. 

 

13.2. Utilizar a sonda de alimentos com programas automáticos 
 

□ Pressione a tecla  para ligar o forno. 

□ Pressione a tecla  para aceder ao menu de funções automáticas. 

□ Pressione  ou  para selecionar a categoria. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar o programa automático. 
□ Pressione  para confirmar. 

□ Pressione  ou  para selecionar a temperatura pretendida para a sonda de 
alimentos. 

□ Pressione  para confirmar. O forno vai para a vista de definições. 
□ Pressione  para iniciar a função. 

 

Assim que o interior do alimento tenha atingido a temperatura selecionada, o forno desliga-
se. 

 

 

INFORMAÇÃO 

A sonda de alimentos não pode ser utilizada com todos os programas 
automáticos. Quando é selecionado um programa que não é compatível com 
a sonda, o forno emite um sinal sonoro e o programa não é iniciado. 
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14. O que fazer se... 

 

ATENÇÃO! 

As reparações têm de ser efetuadas por técnicos qualificados! 

 

Se o seu aparelho apresentar alguma avaria verifique se consegue retificar o problema 
consultando estas instruções de utilização. Poderá conseguir retificar alguns problemas 
sozinho. Estão descritos abaixo. 

 

Se... O que fazer? 

...se o forno não aquece 

Ligue o forno. 

Defina o tempo pretendido. 

Certifique-se que as definições estão corretas. 

Consulte "Bloqueio de Segurança” 

Feche a porta cuidadosamente. 

Certifique-se de que o fusível de segurança 
está a causar o problema. Contacte um 
eletricista qualificado se o fusível disparar 
repetidamente. 

...a iluminação não funcionar Substitua a lâmpada. 

...os sensores e a iluminação não 
funcionam? 

Verifique: O aparelho está ligado à 
alimentação? 

A caixa de fusíveis no edifício está 
operacional? 

Falha de alimentação elétrica? 

O bloqueio de proteção para crianças está 
ligado? 

...quando um ou vários sensores não 
respondem ao toque, mas as luzes podem ser 
ligadas. 

Aguarde aproximadamente 15 segundos ou 
acione o fusível e volte a ligar. Poderá ser 
necessário repetir este procedimento! 

As teclas reajustaram e voltaram a responder 
ao toque. 

...um ou mais sensores não respondem 
quando o fusível é acionado e ligado 
novamente. 

Se o fusível for acionado duas vezes e depois 
ligado novamente, acione-o novamente e 
contacte o Apoio a clientes 

...o vidro da porta do forno está partido? 
Desligue o forno e contacte o Apoio a clientes 
para efetuar a substituição 
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...o vedante da porta está danificado? 

Substitua o vedante da porta, consulte 
"Substituição do vedante da porta". 

 

ATENÇÃO! 

Não utilize o forno se o 
vedante da porta estiver 
danificado! 

 

...a lâmpada do forno está danificada? 

Pode continuar a utilizar o forno. Substitua a 
lâmpada de halogéneo assim que possível 
quando o forno arrefecer. Consulte 
"Substituição da lâmpada do forno". 

...é produzido um odor intenso? 
Recicle o catalisador ökotherm®. Consulte 
"Reciclar o catalisador 
ökotherm® 

...um código de erro que não é indicado na 
tabela é apresentado no visor 

Desligue e volte a ligar o forno utilizando o 
fusível de segurança no lar ou o interruptor 
de segurança no caixa de fusíveis 

Contacte o Apoio a clientes se o código de 
erro voltar a ser apresentado. 

...vapor e água de condensação depositam-
se nos alimentos e no interior do forno 

Não deixe alimentos no forno durante mais 
de 15 a 20 minutos após a conclusão do 
processo de confeção. 

 



Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,  
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de

Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at

1632306

K02-180190/01




