Manual de Instruções

IMAGEM ILUSTRATIVA

FORNO ELÉTRICO
ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR
ESTE APARELHO, VERIFIQUE A VOLTAGEM
DA REDE ELÉTRICA.
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A

gora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto
poderia ter; um Forno Elétrico SEMP TOSHIBA.
Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o
Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto
para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços
de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.
Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba.
A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/
ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite
o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou
reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações
voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou
seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou
riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para
atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da CAC pelo telefone (11) 32322000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br para conhecer os serviços disponibilizados e endereços
para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao
meio ambiente.

CUIDADOS E PRECAUçÕES
importante
Não abra o aparelho para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia.
Em caso de problemas com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência
e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas em relação ao uso do aparelho por
alguém que seja responsável por sua segurança.
• Crianças devem ser supervisionadas para que não
brinquem com o aparelho.
• O aparelho não é destinado a ser operado por meio
de um temporizador externo ou sistema de controle
remoto.
• Se o cordão de alimentação estiver danificado,
ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar
riscos.
• Antes de ligar o aparelho verifique se a voltagem
corresponde à da tomada.
• Coloque o aparelho sempre no centro da bancada
onde estiver trabalhando.
• Não coloque o aparelho em local do qual possa
cair ou ser puxado; ou empurrado para a água ou
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outro líquido.
• Se o aparelho cair dentro da água, retire
imediatamente o plugue da tomada.
• Retire o plugue do aparelho da tomada antes
de movê-lo de um lugar para outro.
• Jamais mergulhe o forno na água ou em
qualquer outro líquido, e não o manuseie com
mãos molhadas, para evitar choques elétricos.
• Nunca use o aparelho se ele tiver algum defeito,
se estiver quebrado, ou se caiu na água. Leve o
aparelho a uma assistência técnica autorizada
para inspeção, conserto ou regulagem.
• Não transporte o aparelho puxando-o pelo cabo
ou plugue.
• Ao movimentar o aparelho, use sempre as duas mãos.
• Use o aparelho apenas para as finalidades
descritas neste manual.
• Não permita que o cabo fique pendurado para
fora da bancada, ou que toque superfícies muito
quentes.

16/09/2015 15:23:53

cuidados e precauções
• Não use nenhum acessório que não esteja neste
manual de instruções. Eles podem causar incêndio,
choque elétrico ou lesão corporal.
• Não desmonte o aparelho. Ele não possui peças que
possam ser consertadas pelo usuário.
• Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver
sendo usado.
• Nunca puxe pelo fio para desligar o aparelho da
tomada. Segure sempre no plugue e retire-o da
tomada.
• Não movimente o aparelho enquanto ele estiver
ligado para evitar choques elétricos.
• Não movimente o aparelho enquanto ele estiver
quente para evitar queimaduras.
• Certifique para que os alimentos no interior do forno
nunca encostem na resistência.
• Use-o apenas sobre uma superfície plana e resistente
ao calor.
• Desligue o aparelho da tomada sempre que não
estiver utilizando-o, e, antes de fazer a limpeza.
Sempre espere o aparelho esfriar.
• Não coloque o aparelho ou seus componentes sobre
queimadores de fogão ou sobre forno quente.
• Um incêndio pode ocorrer caso o forno esteja coberto
ou em contato com materiais inflamáveis, incluindo:
cortinas, panos e similares. Não coloque nada sobre
o forno durante seu funcionamento.
• Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para
a limpeza do forno. Alguma peças menores podem
se quebrar e cair na parte elétrica ou aquecida do
produto, aumentando assim, a chance de choques
elétricos.
• Para limpeza da porta e onde houver metal na parte
interna, use um pano macio. Não jogue água.
• Não obstrua as entradas de ar localizadas na traseira e
laterais do forno enquanto estiver em funcionamento.
Limpe-as frequentemente com um pano seco para
remover a poeira, etc.
• Jamais insira os seguintes materiais no forno: papelão,
plástico, papel ou similares.
• Antes de retirar o forno da tomada, vire todos os
botões na opção desligado e depois remova o plugue.
• Esse forno possui uma porta de segurança de vidro
temperado. O vidro é mais forte que vidro comum,
portanto mais resistente a quebras. Evite riscar o
vidro ou trincar as beiradas. Caso encontre um trinco
ou uma quebra no vidro, entre em contato com a
assistência técnica antes de utilizar o produto.
• A porta de vidro não suporta peso quando totalmente
aberta
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• Não use ao ar livre. O aparelho é de uso exclusivo
doméstico.
• Ao usar o aparelho deixe o devido espaço em cima e
dos lados para a circulação de ar.
• Poderá haver um pouco de fumaça ou odores
desagradáveis quando o forno for utilizado pela
primeira vez. Antes de cozinhar qualquer alimento,
deixe o forno ligado por 10 minutos até que a
fumaça cesse. Não deverá haver fumaça na segunda
utilização.
• O aparelho deve ser conectado à uma tomada
com contato terra. O uso impróprio do pino de
aterramento pode representar perigo de choque
elétrico. Nunca remova-o do plugue de seu aparelho
e sempre utilize o seu produto ligado em tomadas
que possuam o terra ativo.
• Não utilizar, extensões, conectores , adaptadores de
qualquer tipo, e, verifique se as instalações elétricas
da sua residência são compatíveis com as
especificações técnicas requeridas pelo produto. Caso
tenha dúvida para ligar o seu aparelho, em relação
à instalação em sua casa, consulte um profissional
qualificado para a instalação do seu equipamento.

CUIDADO
Superfície Quente

IMPORTANTE
CUIDADO COM
SUPERFÍCIES QUENTES
• Este aparelho gera calor durante o uso. Tome
precauções para evitar o risco de queimaduras, fogo,
lesão corporal ou danos a propriedade. Não toque em
superfícies quentes.
• As superfícies são passíveis de ficarem quente durante
o uso.
• Muito cuidado ao retirar a bandeja do forno e
transportá-la; ela pode conter óleo ou outros líquidos
extremamente quentes.
• Não toque nas partes aquecidas durante ou logo
após o uso do forno para evitar queimaduras. Utilize
os puxadores e botões.
• Sempre utilize luvas térmicas de cozinha ao inserir ou
retirar alimentos quentes do forno.
• Use o aparelho apenas para as finalidades descritas
neste manual.
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descrição do aparelho

E
CONTROLE DE
TEMPERATURA

A
PUXADOR

F
CONTROLE
DAS FUNÇÕES

B
PORTA DE
VIDRO

G
CONTROLE
DO TIMER

C
BANDEJA
DE MIGALHAS

H
LUZ PILOTO
I
ASSADEIRA
D
PEGADOR
DE BANDEJA

J
GRELHA

A. PUXADOR: Ergonômico e seguro, sua curvatura
permite abrir o forno sem queimar a mão.
B. PORTA DE VIDRO: Feita com vidro temperado
especial, portanto, mais resistênte a quebras.
(Não colocar peso quando aberta).
C. BANDEJA DE MIGALHAS: Removível e localizada
abaixo da resistência inferior, a bandeja coleta as
migalhas facilitando a limpeza diária.
D. PEGADOR DE BANDEJA: O pegador permite retirar a
assadeira ou grelha de forma prática, sem queimar
a mão ou fazer sujeira.

E. CONTROLE DE TEMPERATURA: Permite a variação da
temperatura entre 65°C e 240°C.
F. CONTROLE DAS FUNÇÕES: Permite escolher entre as
funções grelhar, assar ou ambas simultaneamente.
G. CONTROLE DO TIMER: Permite programar o forno
para ficar até 1 hora ligado.
H. LUZ PILOTO: Quando acessa, indica que o forno
está ligado.
I. ASSADEIRA: Encaixa perfeitamente no forno, ideal
para bolos, tortas, salgados e outros.
J. GRELHA: Encaixa perfeitamente no forno, ideal para
o preparo de carnes.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
importante
Poderá haver um pouco de fumaça quando o forno for utilizado pela primeira vez. Por isso, antes
da primeira utilização, é recomendado ligar o forno na temperatura máxima (240°C) e deixar ligado
por 10 minutos sem que haja nada dentro.
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Antes DA PRIMEIRA UTILIZAção
Antes de utilizar o forno, é importante familiarizar-se com o painel de controles do aparelho:

Ajuste da temperatura: gire o botão para selecionar
a temperatura desejada entre 90°C e 240°C.
Escolha das funções:
Resistência Superior: grelhar e dourar. Ideal
para carnes, legumes e para tostar.
Resistência Inferior: assar. Ideal para bolos,
tortas e pães.
Resistência Superior e Inferior: assar e grelhar.
Ideal para gratinados, pizza e para esquentar
ou descongelar alimentos no geral.
Ajuste do timer: gire o botão no sentido horário
para programar o timer em até 60 minutos. O
timer emitirá um som de alarme quando o tempo
acabar. Caso deseje deixar o forno ligado sem uma
programação definida, basta deixar o marcador
do botão na opção “Ligado”, girando o botão no
sentido anti-horário.

UTILIZANDO O SEU APARELHO
4. Ajuste todos os
controles: temperatura,
função e timer.
Confira a tabela de
tempo de cozimento se
estiver em dúvida.

1. Conecte o forno
na tomada, sempre
verificando se a tensão do
aparelho corresponde à
voltagem local.

5. Quando o prato estiver
pronto, utilize o pegador
de bandeja para puxar
e retirar a assadeira ou
grelha. Muito cuidado,
evite queimaduras!

2. Pré aqueça o forno
por 10 minutos na
temperatura desejada,
antes de inserir o
alimento a ser preparado.
3. Insira a assadeira/grelha
com cuidado, pois o forno
já estará quente. O forno
oferece três níveis de
altura, escolha o que for
mais apropriado de acordo
com o prato desejado.
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6. Antes de retirar
o forno da tomada,
vire todos os botões
na opção desligado e
depois remova o plugue.
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lIMPEZA DO APARELHO
importante

Antes de iniciar a limpeza coloque todos os seletores na posição 0 (zero) ou Desligado, retire
o aparelho da tomada e espere-o esfriar completamente.
• O forno elétrico foi desenvolvido com um
revestimento especial de limpeza rápida (QuickClean). Para limpá-lo, basta utilizar um pano
úmido com um pouco de detergente.
• Limpe o aparelho após cada uso.
• O forno dispõe
de uma bandeja
de migalhas
removível,
localizada abaixo
da resistência
inferior. Para
limpá-la, basta
remover a bandeja
com as mãos.

• Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de
aço para a limpeza do forno para não destruir o
revestimento especial interno.
• Todos os acessórios: assadeira, grill e pegador de
bandeja, devem ser lavados separadamente na pia
ou levados à lava louças.
• Antes de ligar o forno novamente, verifique se
ele está totalmente seco. Utilize um pano seco ou
toalhas de papel caso encontre superfícies ainda
molhadas.
• Antes de armazenar o forno, limpe bem todas
as partes e tenha certeza de que ele está
completamente seco.
• Não enrole o cabo em torno do aparelho com
força para não danificá-lo.

TABELA DE TEmpo de Preparo
importante
Os tempos e temperaturas são apenas sugestões, podendo ocorrer variações dependendo dos ingredientes utilizados. A tabela foi feita com base em 1kg do alimento.
Alimento

Temperatura

Tempo (min).

Carnes
Peixe

200 °C

25 a 40

Porco

240 °C

60 a 100

Frango

150 °C

25 a 40

Carne vermelha

170 °C

20 a 25

Lasanha

240 °C

25 a 35

Hambúrguer

240 °C

5 a 10

Frituras

200 °C

10 a 20

Pizza

240 °C

15 a 20

Bolos

170 °C

20 a 30

Muffins

200 °C

15 a 25

Tortas

200 °C

20 a 35

Pão branco

170 °C

45 a 65

Congelados

Doces/Pães
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tabela de verificação de problemas
Problema

Solução

O forno não liga

- Verifique se o plugue está conectado na tomada.
- Verifique se a tensão do aparelho corresponde à da
rede local.
- Verifique se os botões de controle não estão na
opção “Desligado”.

Cheiro de queimado

- Verifique se não há resíduos de alimentos que
tenham caído na resistência.

Apenas uma das resistências está funcionando.

- Verifique se o segundo botão do painel de controle
está posicionado adequadamente para a função
desejada.

Plugue não encaixa na
tomada elétrica

- Verifique se a tomada elétrica utilizada é padrão
INMETRO e suporta a corrente elétrica do produto
além de possuir o orifício de terra.

Assistência técnica e uso da Garantia
Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site
www.semptoshiba.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC
(11) 3232-2000.

Meio Ambiente
Não descarte o aparelho junto com o lixo doméstico normal, mas leve-o ao centro de reciclagem.
Ao fazer isso, você estará contribuindo para a proteção do meio ambiente.

Especificações técnicas
Alimentação................................................. FO6015PR1: 127 V ~ 60 Hz
FO6015PR2: 220 V ~ 60 Hz
Potência ...................................................... FO6015PR1: 1400 W
.................................................................... FO6015PR2: 1800 W
Dimensões (L x A x P) mm........................... 560 x 350 x 414

Volume..................................................... 42 L
Peso (Com todos acessórios inclusos)........... 8,60 kg

Itens incluídos.......................................... 1 Forno,1 Grelha,1 Assadeira,1 Pegador de bandeja, 1 Bandeja
.
de migalhas,1 Manual de instruções
O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.
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Certificado de Garantia

Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)
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NE: 608206

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste FORNO ELÉTRICO, garantia contra defeito de material
ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias contados a partir
da data de aquisição, incluindo nesse prazo 90 (NOVENTA) dias de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua
responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate
falha em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer
qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso
caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas
ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada
pela SEMP TOSHIBA.
Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.
A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente
nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o FORNO ELÉTRICO
IMPORTADO. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas
despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).
TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir a propriedade deste FORNO ELÉTRICO IMPORTADO
no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos,
contados da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não
incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.
Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.
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