
ERRATA 02/2015

A presente errata tem por objetivo alterar as informações no manual do usuário do forno elétrico 42 litros (MG38ACK)  

“sub-item 4.2 - Como Usar”, a fi m de melhor orientar a utilização dos ajustes da altura da grelha fornecida com o aparelho.
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PRÉ-AQUECIMENTO

Para a utilização do forno elétrico em 
muitas receitas é necessário o pré-
aquecimento. Para isso, regule o termostato 
na temperatura desejada para o assado, 
acione os aquecimentos superior e inferior. 
Em seguida, ajuste o Tempo em 5 minutos. 

Após o aviso sonoro, coloque o alimento 
no forno e ajuste o tempo necessário para 
assar o alimento de acordo com a receita.

NOTA

4.2 - Como Usar

Atente ao correto posicionamento da grelha deslizante 

no interior do forno:

1. Coloque a grelha deslizante na altura desejada, 

acomodar o alimento que será cozido/assado sobre 

uma assadeira apropriada.

2. Posicione a assadeira sobre a grelha deslizante. 

Certifi que-se de sempre usar recipientes apropriados 

para forno, nunca use plástico ou papelão dentro 

do forno.

3. Nunca use panelas de vidro ou cerâmica. Da mesma 

forma, não utilize tampas de vidro ou cerâmica.

4. Não deixe que líquidos escorram para o fundo 

do forno. Use a assadeira em aço quando estiver 

cozinhando.

5. Selecione a temperatura, como sugerido na receita 

ou desejado.

6. Feche bem a porta de vidro temperado e selecionar 

o tempo de cozimento. Sempre utilize luvas térmicas 

e algum acessório para retirar a assadeira/grelha.

É possível escolher entre quatro níveis de altura para o 

ajuste da grelha. Lembre-se de encaixa-la corretamente 

para evitar acidentes durante o funcionamento do forno.

4.3 - Ajuste de Temperatura

Permite ajustar a temperatura de funcionamento do 

forno elétrico.

1. O tempo pode ser ajustado antes ou durante o 

ciclo de cozimento. 

2. Apenas gire o botão Termostato, no sentido horário,  

para selecionar a temperatura desejada. 
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