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Guia de limpeza

Procedimentos de resfriamento

1. No menu principal, clique no símbolo de
limpeza (modo de atendimento completo)
ou no símbolo do termômetro (modo de
atendimento rápido).

2. Na tela de temperatura, selecione
o símbolo do termômetro azul para
desativar o aquecimento e iniciar o ciclo
de resfriamento.

3. O progresso de resfriamento será
exibido. Para reduzir o tempo de
resfriamento, mantenha a porta do
aparelho ligeiramente aberta.

4. Assim que o processo de resfriamento
for concluído, será exibida a tela “Clean
cavity” (Limpeza da cavidade). O forno estará
pronto para o procedimento de limpeza.

3. Use uma escova limpa e seca para
remover quaisquer partículas de alimentos
presas entre o fundo da cavidade e o
interior da porta da frente.

4. Pulverize o limpador Merrychef
aprovado em uma esponja e limpe todas
as superfícies internas, com exceção da
cobertura da cavidade (placa de jato) ou
vedação da porta.
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É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA QUE
O FORNO SEJA RESFRIADO
ANTES DA LIMPEZA.
Press
&Go
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Limpeza do forno e suas peças
Press
&Go
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1. Abra a porta do aparelho e remova
a placa de cozimento, bem como outros
acessórios relacionados da cavidade.
Press
&Go
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2. Com o auxílio de uma esponja, lave
todas as peças com água morna e sabão.
Utilize um pano limpo para enxaguar e
secar as peças.
Press
&Go
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5. Para áreas difíceis, deixe absorver por
10 minutos com a porta do aparelho aberta
e utilize uma esponja de nylon não abrasiva.
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6. Lave todas as superfícies com o auxílio
de um pano limpo e úmido. Apesar de
não necessitarem de limpeza regular,
a cobertura da cavidade e vedação da
porta também podem ser higienizadas
para a remoção dos resíduos de alimentos,
se necessário.

7. Seque o forno e suas partes com o auxílio
de um pano limpo. Pressione o tique na tela
“Clean cavity” (Limpeza da cavidade) para
continuar.

8. Aplique protetor de forno (opcional).
Utilize uma esponja para espalhá-lo
levemente por todas as superfícies internas,
exceto na cobertura da cavidade e vedação
da porta. Pressione o tique na tela para
continuar.

· Use óculos de proteção e luvas protetoras de borracha durante o procedimento de limpeza.
· Não esfregue a cobertura da cavidade (placa de jato) ou vedação da porta.
· Jamais utilize esponjas metálicas em qualquer parte do aparelho.
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9. Reponha a placa de cozimento e feche
a porta. Remova o filtro de ar e realize sua
limpeza ou lavagem com água e sabão.
Seque e o reponha. A seguir, pressione
o tique na tela para continuar.

10. O aparelho agora será desligado.
Limpe o exterior do aparelho com o auxílio
de um pano úmido.
Observação: Se o protetor de forno tiver sido
aplicado, após o passo 10, ligue o aparelho
para realizar o tratamento do produto
químico protetor.

· Não aplique produtos de limpeza cáusticos no forno, visto que podem causar danos permanentes
ao aparelho.
· Não pulverize o produto de limpeza diretamente na cavidade.
· Não utilize o aparelho sem um filtro de ar limpo posicionado em seu devido lugar.

Para obter informações adicionais, visite http://www.merrychef.com/Videos

