FUNÇÕES DO PRODUTO
OPERAÇÃO
Coloque os alimentos para serem cozinhados diretamente na bandeja de
alimentos e depois na grelha. Feche a porta do forno. Selecione a temperatura
adequada com o botão do termostato. Programe o tempo de cozimento correto
e inicie o forno. Certifique-se de girar o botão do temporizador para "O" para
desligar o forno quando o cozimento estiver concluído.
NOTA: Carnes congeladas podem demorar consideravelmente mais tempo.
Portanto, o uso de um termômetro de carne é altamente recomendado.

MANUTENÇÃO
Entre em contato com um técnico de reparo de aparelhos qualificado se o
produto necessitar de manutenção. Não tente repará-lo sozinho.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO:
Sempre desligue o forno e deixe esfriá-lo antes de limpar.
Limpe as paredes com um pano umedecido e detergente suave. Não utilize
palhas de aço ou limpadores abrasivos, isso pode danificar o interior do
aparelho e o acabamento esmaltado. Lave todos os acessórios em água quente
com sabão ou máquina de lavar louça. Limpe a porta e o exterior com um pano
úmido limpo. Seque todas as peças e superfícies antes de utilizar o forno.
Após seguir as instruções de limpeza, guarde o Forno em um lugar limpo e
seco. Nunca armazene o forno se estiver quente ou conectado. Não enrole o
cabo ao redor do aparelho, use a área de armazenamento do fio na parte
inferior da traseira do forno. Não cause dano no cabo onde entra na unidade,
pois isso pode fazer com que o fio se desmancha e quebre.

GARANTIA
Este produto possui 1 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de
garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota
fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de
fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais
como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos
estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como
peças plásticas (cabo de força, etc.) e metálicas (fios, circuitos, etc.).
Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda
de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua
garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem
caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o
fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos
desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho
sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela
NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de
compra sem rasuras ou emendas. A NKS obriga-se a prestar os serviços acima
referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto
autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto
autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao
posto autorizado de sua escolha.
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Voltagem ..................... 220V/60Hz
Potência ...................... 700W
Capacidade ................. 9 Litros

FORNO ELÉTRICO 9 LITROS

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para prevenir ferimentos ou
danos, antes de usar o
aparelho leia e siga
atentamente a todas as
instruções contidas neste
manual.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Voltagem ..................... 127V/60Hz
Potência ...................... 700W
Capacidade ................. 9 Litros

ML-909

0800 095 1328
www.nksonline.com.br

INTRODUÇÃO
O Forno Elétrico ML-909 é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para
entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia
atentamente todas as recomendações e instruções sobre o uso do produto
contidas neste manual.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a
embalagem do aparelho. Este aparelho é apenas para uso doméstico.
Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada
corresponde as especificações técnicas do produto. Retire sempre o plugue da
tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver
sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso.
Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.
Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao
escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças
não possam alcançá-Io. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado, a fim
de evitar acidentes.
Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de
problema, não utilize o aparelho.
Se apresentar defeito, leve-o a um Serviço Autorizado.
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de
superfícies cortantes ou similares.
Utilize somente acessórios originais.
O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode
causar perigo ou ferimentos.
Ao operar o forno, mantenha espaço em todos os lados do forno para permitir
uma circulação de ar adequada.
Desconecte da tomada quando não estiver em uso, ou antes de limpar. Deixe
esfriar antes de colocar ou pegar peças.
Não cubra a bandeja ou qualquer parte do forno com papel metálico. Isso pode
causar superaquecimento.
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PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Não limpe com esfregões metálicos. Peças podem quebrar a almofada e tocar
as peças elétricas, criando um risco de choque elétrico.
Os alimentos de grandes dimensões ou utensílios de metal não devem ser
inseridos num forno, pois podem criar um incêndio ou risco de choque elétrico.
Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel
ou qualquer coisa semelhante.
Não armazene quaisquer materiais, exceto os acessórios recomendados pelo
fabricante, neste forno quando não estiver em uso.
Sempre use luvas protetoras para forno ao inserir ou remover itens do forno
quente.
Não utilize o aparelho ao ar livre.
Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato
com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos
molhadas ou úmidas.
Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
Use o aparelho apenas para sua utilidade original. O uso incorreto do aparelho
poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.
Este aparelho tem uma porta temperada de vidro de segurança. O vidro é mais
forte do que o vidro comum e mais resistente à quebra. Evite arranhar a
superfície da porta ou bordas. Se a porta de gás tiver algum arranhão ou avaria,
entre em contato com o serviço autorizado antes de usar o forno.
Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.
Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada.
Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.
Para evitar queimaduras, tome cuidado ao tocar nas superfícies e em outras
partes do aparelho. Algumas partes esquentam mais do que as outras, mas
todas permanecem quentes durante o uso.
A temperatura da porta ou da superfície exterior pode ser maior quando o
aparelho está funcionando.

CUIDADO
SUPERFÍCIE
QUENTE
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CUIDADO: As superfícies do aparelho estão quentes após o uso.
Utilize sempre as luvas protetoras quando tocar no forno, pratos e
alimentos quentes, ou ao inserir ou remover grelhas, panelas ou
pratos.

CONHECENDO O PRODUTO
Bandeja
Botão Termostato

Grelha
Porta de vidro

Alça

Botão Temporizador

Indicador
de funcionamento

Antes de usar o Forno pela primeira vez:
Leia todas as instruções do Manual. Certifique-se de que o Forno está
desplugado da tomada e o Botão Temporizador está na posição Off. Remova
todos os acessórios. Lave em água quente com sabão. Seque todos os
acessórios e recoloque-os no aparelho para começar a usar o Forno.
É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases
durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao
aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é normal
e não indica que há defeitos ou má utilização do aparelho.

FUNÇÕES DO PRODUTO
Botão Termostato: Escolha a temperatura desejada entre 65˚C - 240˚C
Botão Temporizador: Gire o botão para a esquerda (sentido anti-horário) e o
forno permanecerá ligado até ser desligado manualmente. Gire o temporizador
para a direita e uma campainha soará ao final do tempo programado.
Indicador de funcionamento: É iluminado sempre que o forno está ligado.
Grelha: Desliza automaticamente ao abrir e fechar a porta de vidro. Para
grelhar, assar e cozinhar de modo geral, em caçarolas e panelas padrão.
Bandeja de alimentos: Grelha e assa carne, aves, peixes e outros alimentos.
Observe que tanto o elemento superior como o elemento inferior
funcionarão duplamente uma vez ativado. Esta função é ideal para
cozinhar pão, pizza e aves em geral.
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