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INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto FRANKE. 
Antes de usar o aparelho, leia atentamente as 
advertências e os conselhos presentes neste manual. 
Desta forma, será mais fácil usá-lo e mantê-lo 
eficiente por mais tempo. 

Guarde este manual para poder consultá-lo 
sempre que necessário. As imagens e as figuras de 
explicação, descritas nos vários parágrafos, estão 
disponíveis no final do manual.  

SOBRE ESTE MANUAL

Este manual do usuário aplica-se a diversos modelos 
do aparelho. Assim, pode ser possível que algumas 
das funcionalidades e funções descritas não estejam 
disponíveis no seu modelo específico 

As imagens e figuras explicativas, descritas nas 
várias seções, estão disponíveis no final do manual.

A FRANKE reserva-se o direito de realizar 
modificações no produto sem aviso prévio. Todas as 
informações estão corretas no momento da emissão.
XX Leia cuidadosamente o manual do usuário antes 

de usar o aparelho.
XX Guarde o manual do usuário.
XX Use o aparelho descrito neste manual do usuário 

apenas de acordo com o uso pretendido.

Símbolo Significado

Símbolo de aviso. Aviso contra riscos de 
ferimentos.

XZ Ações nas notas de segurança e de 
aviso para evitar ferimentos ou danos.

XX Passo da ação. Especifica uma ação a 
ser feita.

��  Resultado. Resultado de um ou mais 
passos de ação.

 9  Precondição que deve ser satisfeita 
antes de se efetuar a ação seguinte.

USO PRETENDIDO

O forno foi desenvolvido exclusivamente para uso 
doméstico, não profissional, em casa.

O forno foi desenhado para oferecer desempenho 
profissional em casa. Trata-se de um aparelho 
altamente versátil que permite a seleção segura e 
fácil de diferentes métodos de cozimento.

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

XZ Leia o manual do usuário e as informações 
de segurança cuidadosamente antes de 
usar o forno.
XZ Guarde o manual para consultar 
futuramente.

O fabricante não pode ser responsabilizado 
por eventuais danos que possam ocorrer 
devido a instalação incorreta e uso incorreto, 
inadequado ou não razoável do aparelho.

A segurança elétrica do forno é garantida 
apenas quando está ligado a um aterramento 
de acordo com os regulamentos válidos.
Para garantir a operação segura e eficiente 
deste aparelho elétrico:
XZ Contate apenas centros de assistência 
autorizados.
XZ Não modifique nenhuma funcionalidade do 
aparelho.
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Este aparelho não deve ser usado 
por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou 

mentais reduzidas, ou com falta de 
experiência e conhecimentos, a não ser que 
recebam supervisão ou instruções sobre o 
uso do aparelho por uma pessoa responsável 
pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para 
garantir que não brinquem com o aparelho.
Este aparelho não é um brinquedo.
XZ Mantenha as crianças afastadas do 
aparelho e do material de embalagem. 
XZ Não deixe as crianças perto do aparelho 
sem vigilância. 
XZ Não deixe as crianças brincarem com o 
aparelho.
XZ Não deixe crianças tocarem no aparelho 
ou nos seus comandos durante e 
imediatamente após o seu uso.

Instalação e colocação corretas
Se o forno tiver que ser ligado de forma 
permanente à fonte de alimentação:
XZ Certifique-se de que o aparelho é instalado 
apenas pela assistência ao cliente, um 
eletricista ou pessoal qualificado com os 
conhecimentos/formação apropriados.
XZ Certifique-se de que o aparelho é instalado 
de forma a poder ser desligado da fonte 
de alimentação, com uma distância de 
abertura de contato que garanta uma 
desconexão total em condições de tensão 
excessiva de categoria III.
XZ Certifique-se de que o aparelho está ligado 
diretamente à tomada de rede.
 – Certifique-se de que não são usados 

para ligar o aparelho adaptadores, 
tomadas múltiplas ou cabos de 
extensão.

XZ Certifique-se de que o aparelho não fica 
exposto a elementos atmosféricos (chuva, 
sol).

Uso adequado
XZ Use apenas o aparelho para preparar e 
cozinhar alimentos.
XZ Use luvas de forno quando colocar 
recipientes no forno ou quando retirar 
recipientes do forno.
XZ Observe os manuais dos equipamentos 
de cozinha que são usados com o forno 
quando usar o aparelho.
XZ Não ponha cabos de alimentação, de 
outros eletrodomésticos, nas zonas 
quentes do forno.
XZ Não use o compartimento do forno para 
guardar objetos.
XZ Não use líquidos inflamáveis perto do 
forno.
XZ Use apenas a sonda de temperatura 
recomendada para este forno.

Risco de sobreaquecimento e falha do 
forno devido a ventilação bloqueada!
XZ Nunca cubra as paredes interiores 
do forno com folha de alumínio, 
principalmente a parte de baixo do 
compartimento do forno.
XZ Não bloqueie a ventilação da ventoinha ou 
as aberturas de arrefecimento por cima da 
porta do forno.
XZ O aparelho não deve ser instalado atrás de 
uma porta decorativa de modo a evitar o 
sobreaquecimento.

Danos no esmalte do forno devido a 
manuseamento incorreto de panelas ou 
recipientes!
XZ Durante o cozimento, nunca coloque 
panelas nem recipientes diretamente na 
base do compartimento do forno.
XZ Coloque as panelas e os recipientes apenas 
sobre as grades ou tabuleiros de forno 
fornecidos numa das cinco prateleiras 
disponíveis no compartimento do forno.
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Risco de queimaduras!
O aparelho fica quente durante o uso. 
Deve-se ter cuidado para evitar tocar em 
elementos de aquecimento no interior do 
forno.
AVISO: As peças acessíveis podem ficar 
muito quentes durante o uso. As crianças 
pequenas devem ser mantidas afastadas.

Risco de queimaduras!
A ponta do puxador da porta poderá estar 
mais quente devido ao ar quente que está 
ventilando.
XZ Quando abrir ou fechar a porta, segure 
sempre no puxador da porta pelo meio.
XZ Certifique-se sempre de que os botões de 
controle estão na posição off quando o 
forno não estiver sendo usado.

Risco de choque elétrico devido a 
aparelho danificado!

XZ Não ligue um aparelho danificado. 
XZ Desligue o fusível na caixa de fusíveis.
XZ Contate a assistência ao cliente.

Risco de choque elétrico!
XZ Não toque no aparelho com partes do seu 
corpo molhadas.
XZ Não use o aparelho se estiver descalço.
XZ Não puxe pelo aparelho ou cabo de 
alimentação para o desligar da tomada.

AVISO: Certifique-se de que o aparelho está 
desligado antes de substituir a lâmpada, para 
evitar a possibilidade de choque elétrico.

Manutenção e limpeza
Antes da manutenção ou limpeza:
XZ Desligue o aparelho da fonte de 
alimentação, por exemplo, desligue o 
fusível na caixa de fusíveis.

O forno tem um esmalte especial que é 
fácil de manter limpo. Contudo, a FRANKE 
recomenda limpar frequentemente de 
maneira a evitar cozinhar sobre sujeira e 
resíduos de cozinhados anteriores.

XZ Não use produtos de limpeza agressivos 
nem raspadores de metal afiados para 
limpar o vidro da porta do forno/o 
vidro das tampas com dobradiças da 
placa (conforme aplicável), uma vez que 
podem riscar a superfície e provocar o 
estilhaçamento do vidro.
XZ Não use aparelhos de limpeza a vapor ou 
jatos de água diretos.

Risco de choque elétrico devido a 
entrada de líquido!

O aparelho contém componentes elétricos.
XZ Certifique-se de que não entra qualquer 
líquido no aparelho.
XZ Não use vapor pressurizado para limpar o 
aparelho.
XZ Não use um pano molhado para limpar 
elementos que estejam em funcionamento.

Reparo
XZ Não deixe ninguém exceto pessoal 
qualificado instalar ou reparar o aparelho.
XZ Contate um centro de assistência 
autorizado pelo fabricante ou pessoal 
qualificado nos seguintes casos:

 – Imediatamente após desembalar, no caso 
de dúvidas em relação à integridade do 
aparelho

 – Durante a instalação (de acordo com as 
instruções do fabricante)

 – Dúvidas em relação à operação correta do 
aparelho

 – Falha ou mau funcionamento
 – Substituir a tomada se for incompatível 

com o plug do aparelho
 – Se o cabo de alimentação ficar danificado, 

deve ser substituído pelo fabricante, pela 
assistência técnica ou por outra pessoa 
qualificada para evitar perigo
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INFORMAÇÃO PARA ECONOMIA DE ENERGIA

O modo de operação COZIMENTO COM 
VENTOINHA SUPERIOR consome menos energia do 
que as outras funções de cozimento disponíveis. 
XZ Evite abrir a porta frequentemente.
XZ Preaqueça o mais rápido possível.

XZ Preaqueça o compartimento do forno apenas 
se os resultados da receita dependerem desta 
operação.
XZ Se uma receita de um gratinado usar calor 

residual durante mais de 30 minutos, desligue o 
aparelho 5-10 minutos antes do fim.

VISTO DE PERTO

A. Botão de seleção dos programas
Seleciona o modo de funcionamento do forno 
de acordo com o tipo de cozimento desejado. 
Posicionando o botão em qualquer um dos 
programas, acende a iluminação interna do forno 
que indica que o forno está aceso.

B. Programador 
Na linha de fornos FRANKE estão previstos 
diversos sistemas de controle e gestão do tempo 
de cozimento; na pagina 7 poderá encontrar as 
instruções detalhadas de cada um; basta identificar 
o tipo de controle do seu forno para ter acesso ao 
procedimento correto de uso da função.

C. Indicador luminoso do termostato
Evidenciado com o símbolo , adverte que 
os elementos de aquecimento do forno estão 
funcionando. O indicador luminoso apaga quando 
o forno atinge a temperatura máxima e acende de 
novo para indicar que o forno regressou à fase de 
aquecimento. É útil para verificar se a temperatura 
de cozimento é ideal.

D. Botão de regulação da temperatura 
(Termostato)
Seleciona a temperatura ideal de acordo com o tipo 
de alimento e a mantém constante durante todo o 
tempo de cozimento. Para selecionar a temperatura 
que desejar, gire o botão no sentido horário até 
alinhar o indicador com o número correspondente. A 
temperatura máxima é de aproximadamente 260 °C.

E. Guias corrediças das pingadeiras e das grelhas
Servem para posicionar corretamente as grelhas e 
as pingadeiras numa das 5 posições predefinidas 
(de 1 a 5 de baixo para cima); na tabela indicativa de 
cozimento (na pagina 11) encontra-se a indicação da 
posição ideal para cada uso do forno.

F. Pingadeira
É normalmente usada para recolher o molho ou 
a gordura dos alimentos ou então para cozer 
diretamente os alimentos; se não for usada durante 
o cozimento, a retire do forno. A pingadeira é de aço 
esmaltado do tipo “AA” para uso alimentar. 
Nota: Para obter melhores resultados de cozimento, 
sugere-se inserir a pingadeira com a parte inclinada 
na direção da parede posterior da cavidade do forno.

G. Grelha 
É usada como suporte para formas, forminhas 
de pastéis e para todos os recipientes diferentes 
das pingadeiras fornecidas, ou então para cozer, 
principalmente com as funções Grill ou Grill 
Ventilado, carne e peixe grelhados, para torrar pão, 
etc. Não é aconselhável que haja um contato direto 
entre a grelha e os alimentos.

D

A

G

F
E
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INSTALAÇÃO

O aparelho não é projetado para ser operado por 
meio de um temporizador externo ou sistema 
separado de controle-remoto.

Atenção: A instalação (Fig. 5) deve ser feita em 
conformidade com as normas e prescrições 
vigentes no país de instalação. Deve ser efetuada 
exclusivamente por pessoal técnico autorizado.

Notas sobre as características do móvel
 9 A cola dos componentes dos móveis embutidos 
(materiais plásticos, madeira folheada) deve ser 
resistente ao calor (mínimo 100 °C): 
�� materiais e colas não próprios podem 

deformar e soltar. 
 9 O móvel deve permitir a passagem das ligações 
elétricas. 

 9 O móvel no qual o forno será embutido deve 
suportar o peso do aparelho.
XZ O forno deve ser montado de uma forma segura 

no espaço previsto.
XZ O forno pode ser inserido dentro um móvel tipo 

coluna ou debaixo de um móvel modular, desde 
que suficientemente arejados.

Modelos SM
(Fig. 6d)
XX Introduza o aparelho no vão; fixe o corpo 

ao móvel com os 4 parafusos e as 4 buchas 
fornecidos usando os orifícios dos painéis laterais 
(Fig. 6d).

Nota: Para todos os modelos: se colocar o forno por 
baixo de um cooktop, gire primeiro a conexão do gás 
(R) para a direita ou para a esquerda, para permitir a 
introdução correta do forno (Fig. 6e).

Ligação à rede elétrica
O forno FRANKE é fornecido com um cabo de 
alimentação tripolar com plugue.

Certifique-se de que:
 9 o plugue e a tomada são adequados para uma 
corrente de 16 A;

 9 ambas estão facilmente acessíveis e colocadas 
de modo que nenhuma parte sob tensão possa 
estar acessível durante a introdução ou remoção 
da tomada;

 9 o plugue pode ser inserido sem dificuldade;
 9 uma vez inserido o plugue, o forno não está 
apoiado no mesmo quando é instalado no móvel;

 9 não estão ligados os terminais de dois aparelhos 
ao mesmo plugue;

 9 no caso em que se substitua o cabo de 
alimentação, este deve ter as características 3 x 
1,5 mm² e ser do tipo H05VV-F ou H05RR-F;

 9 é fundamental respeitar as polaridades dos 
terminais livres

L N

BLU
BLUE
GIALO-VERDE
YELLOW-GREEN
MARRONE
BROWN

Marrom = Fase
Azul = Neutro
Amarelo-Verde = Terra

Nota: 
Certifique-se de que as características da sua 
rede elétrica doméstica (tensão, potência máxima 
e corrente), são compatíveis com as do seu forno 
FRANKE.
A frequência da rede é estabelecida ao ligar 
o forno. Quando o temporizador está ligado a 
60 Hz, o símbolo P pisca durante a entrada em 
funcionamento.
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OPERAÇÃO

Este forno reúne as qualidades dos fornos 
tradicionais “estáticos” e as dos fornos modernos 
“ventilados”. Trata-se de um aparelho extremamente 
versátil que permite escolher de modo fácil e seguro 
entre 6 métodos de cozimento diferentes. Através 
dos botões (A) e (D) do painel, é possível selecionar 
os vários programas, bem como a temperatura 
desejada. Para obter o máximo rendimento do 
seu forno FRANKE, consulte a tabela indicativa de 
cozimento na pagina 11.

Ventilação de arrefecimento 
Para baixar a temperatura da porta, do painel e dos 
painéis laterais, o forno FRANKE está equipado com 
um ventilador que ativa automaticamente quando 
o forno estiver quente. Quando o ventilador estiver 
funcionando, é possível sentir um jato de ar entre o 
painel frontal e a porta do forno. Foi dedicada uma 
atenção especial para que a velocidade de saída do 
ar não perturbe o ambiente da cozinha, tendo-se 
reduzido ao máximo o ruído.

Programas de cozimento
COZIMENTO ESTÁTICO NATURAL 
O calor é gerado tanto no elemento de aquecimento superior 
como no elemento de aquecimento inferior do forno. Esta 
é a função de cozimento tradicional que permite cozer 
uniformemente os alimentos usando uma única prateleira.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR.

COZIMENTO ASSISTIDO
Ativam-se o elemento de aquecimento superior, o elemento de 
aquecimento inferior e o ventilador interno do forno. O calor 
constante e uniforme coze e doura o alimento em todos os 
pontos. É possível cozer simultaneamente pratos diferentes 
usando até 2 prateleiras.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR. 

COZIMENTO VENTILADO INFERIOR
O elemento de aquecimento inferior (base) e a ventoinha 
são ativados. É ideal para cozinhar peixe e alimentos pré-
cozinhados e congelados em geral. O uso com produtos de 
pastelaria é muito eficaz.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR.

COZIMENTO VENTILADO SUPERIOR
O elemento de aquecimento superior (topo) e a ventoinha 
são ativados. A baixa potência e a ventoinha possibilitam um 
cozimento muito suave e uniforme. É ideal para pastelaria seca 
e certos tipos de massas no forno.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR.

COZIMENTO PIZZA
Ativam-se parcialmente os elementos de aquecimento 
circular (apenas SM 86 M XS), inferior e superior. A mistura 
homogênea da temperatura, favorecida pelo auxílio da 
ventilação forçada, permite um perfeito cozimento de todos os 
tipos de pizza.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR.

Para não danificar os móveis, a ventilação 
permanece ativa no final do cozimento, o tempo 
necessário para o arrefecimento do forno.

 A luz do forno 
Este símbolo indica a iluminação da luz interna do 
forno sem iniciar qualquer tipo de aquecimento. 
Esta função é útil para facilitar as operações de 
limpeza com o forno desligado, visualizando o vão de 
cozimento.

Verifique o painel de controle de seu forno na Fig. 1
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Programas de cozimento
COZIMENTO VENTILADO
Ativa-se o elemento de aquecimento circular (apenas SM 86 M 
XS) e a ventoinha entra em funcionamento. O calor constante 
e uniforme cozinha e doura o alimento em todos os pontos. 
É possível cozinhar simultaneamente alimentos diferentes 
entre si, desde que as temperaturas de cozimento sejam 
semelhantes. É o cozimento ventilado mais delicado deste 
forno Franke, ideal para a preparação de bolos e pastelaria em 
geral, permitindo cozer simultaneamente em três prateleiras.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR. 

COZIMENTO VENTILADO “MULTI POWER” 
Ativa  o elemento de aquecimento circular (apenas SM 86 
M XS), os elementos de aquecimento superior e inferior 
parcialmente e o ventilador. Em relação à função anterior, esta 
função é mais potente e rápida; além disso, a distribuição 
homogênea da temperatura torna-a ideal para cozinhar 
assados de carne e de peixe e massas especiais para forno 
usando até 3 prateleiras. 

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR.

COZIMENTO “QUICK COOKING”
Ativa o elemento de aquecimento circular (apenas SM 86 
M XS), os elementos superior e inferior e o ventilador. É a 
mais potente das funções disponíveis neste modelo de forno 
FRANKE; a distribuição da temperatura foi especialmente 
estudada para acentuá-la levemente na parte inferior. Estas 
características tornam esta função ideal para pizzas e 
cozimentos rápidos de alimentos congelados. Pode ser usada 
para alcançar rapidamente a temperatura desejada, e para em 
seguida, selecionar um outro programa qualquer.

Posicione o botão do termostato 
(D) entre 50 °C e máx. 260 °C 
ou máx. 275 °C apenas para os 
modelos SM 86/66 M XS/F BR.

COZIMENTO GRILL
O elemento de aquecimento do grill situado na parte superior 
do forno acende. Neste caso, o cozimento superficial rápido 
com raios infravermelhos mantém o interior da carne úmido; é 
também possível torrar rapidamente até 9 fatias de pão.  
O forno FRANKE foi projetado para grelhar com a porta do 
forno completamente fechada. 
Nota: Porém, o elemento de aquecimento do grill fica muito 
quente durante o funcionamento; evite tocar acidentalmente 
ao manusear os alimentos que vai grelhar; contudo, a FRANKE 
estudou uma forma da boca do forno que protege o mais 
possível as mãos do usuário.

Normalmente, o botão do 
termostato (D) deve ser 
posicionado em Máx. (220 °C); 
todavia, é possível escolher uma 
temperatura inferior, embora 
neste caso o cozimento seja 
mais lento.

COZIMENTO GRILL VENTILADO
Ativam-se o elemento de aquecimento do grill situado na 
parte superior do forno e o ventilador. A irradiação térmica 
unidirecional funciona juntamente com a circulação forçada 
do ar dentro do forno. Esta função impede que a superfície 
dos alimentos queime, aumentando o poder de penetração do 
calor. Obtêm-se excelentes resultados usando o grill ventilado 
para espetinhos mistos de carne e legumes, salsichas, 
bistecas de porco, bistecas de cordeiro, frango, codornas com 
sálvia, lombo de porco, etc.

Normalmente, o botão do 
termostato (D) deve ser 
posicionado em Máx. (220 °C); 
todavia, é possível escolher uma 
temperatura inferior, embora 
neste caso o cozimento seja 
mais lento. 
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Programador de cozimento eletrônico
Possibilita programar o forno nos seguintes modos 
de funcionamento:
 – início retardado do cozimento com duração 

preestabelecida;
 – início imediato com duração estabelecida;
 – contador de minutos.

Como programar o relógio digital
Após a ligação do aparelho à rede ou após um corte 
de energia, o visor começa a piscar: “0.00”.
XX Pressione simultaneamente as teclas + e – 

durante alguns segundos. A hora do dia pode 
ser regulada usando as teclas + e –, enquanto 
o ponto entre as horas e os minutos estiver 
piscando. 
�� Se selecionar o modo de regulagem da hora 

enquanto estiver ativo um programa automático, 
o programa automático é cancelado. 

Se for necessário corrigir a hora, repita a operação 
acima.

Alteração da frequência do sinal sonoro
B

A frequência do sinal 
sonoro pode ser 
alterada caso não se 
tenha programado 
um cozimento (o visor 
apresenta a hora do dia). 
XX Pressione 

simultaneamente as 
teclas + e – (no menu de alteração da hora) e, de 
seguida, pressione Mode ou Set para selecionar o 
menu a partir do qual pode modificar a frequência 
do sinal sonoro.
XX Pode modificar a frequência do sinal sonoro 

pressionando repetidamente a tecla Mode ou Set; 
no visor surgirá “ton1”, “ton2”, “ton3”.

Funcionamento manual do forno
Após programar a hora, o programador retorna 
automaticamente à posição manual.

Início do cozimento retardado com duração 
preestabelecida
XX Quando no visor surgir a hora do dia, pressione 

duas vezes a tecla Mode ou Set para definir a 
duração e, em seguida, a pressione novamente 
para definir a hora final de cozimento.
XX Defina a hora desejada com as teclas + e –.
�� Durante a seleção do modo de regulagem 

da hora final ou da duração, o símbolo Auto 
permanece aceso.

�� Uma vez definida a duração de um programa, 
a hora final não pode ser reduzida. Da mesma 
forma, a duração de um programa não pode 
ser prolongada uma vez programada a hora 
final.

�� A hora final e a duração definem a hora de 
inicio do programa como se segue:  
hora de início = hora final - duração.

�� Após a definição da duração e da hora final, o 
visor continua exibindo a hora final.

�� O programa inicia quando a hora do dia 
coincidir com a hora de início: o símbolo Auto 
permanece fixo quando inicia o cozimento.

�� Após o início do cozimento, o visor mostra 
a contagem decrescente do tempo. Se for 
selecionada apenas a hora final do cozimento 
(a duração é = 0), o cozimento inicia-se e o 
visor exibe a contagem decrescente do tempo.

�� O símbolo Auto permanece aceso durante a 
espera pelo início retardado do cozimento e 
durante todo o tempo do cozimento. 

�� O símbolo  pisca durante a espera pelo 
início retardado e permanece fixo quando 
inicia o cozimento.

�� No final do cozimento é emitido um sinal 
sonoro; para o interromper, pressione uma 
tecla qualquer ou deixe passar o tempo de 
duração do sinal.

Programa semiautomático com duração ou 
com hora final
Programação horária do programa 
XX Para selecionar a duração do programa ou a hora 

de fim do cozimento, pressione o botão Mode ou 
Set duas vezes e defina o tempo necessário com 
os botões + e –. 
�� Durante a seleção do modo de regulagem 

da hora final ou da duração, o símbolo Auto 
correspondente pisca.

�� Uma vez definida a duração de um programa, 
a hora final não pode ser reduzida. Da mesma 
forma, a duração de um programa não pode 
ser prolongada uma vez programada a hora 
final.

Execução do programa de cozimento 
�� Quando o programa automático está em curso, 

ou seja, o cozimento está ativado, o símbolo 
Auto permanece aceso e no visor surge o 
tempo de cozimento remanescente (contagem 
decrescente). O símbolo  também 
permanece aceso.
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O símbolo também permanece aceso 
�� No fim da duração do programa ou quando se 

atinge a hora final do programa, o símbolo 
correspondente  apaga-se. 

�� No fim do programa automático, o símbolo 
Auto pisca, o visor exibe “End” e é emitido 
um sinal sonoro que pode ser desligado 
pressionando uma tecla qualquer.

Função do contador de minutos
O contador de minutos efetua a contagem ao 
contrário do tempo programado. Esta função não 
controla a ativação e a desativação do forno; emite 
apenas um sinal sonoro quando o tempo termina. 
XX Pressione a tecla Mode ou Set apenas uma vez; 

aparece no visor:

 
�� O símbolo da campainha pisca, e neste 

momento pode definir-se a duração do alarme 
com as teclas + e –. Quando esta função 
se encontra ativa, o símbolo da campainha 
permanece aceso e o visor exibe o tempo 
remanescente (contagem decrescente).

�� No fim do tempo é emitido um sinal sonoro 
que pode ser interrompido pressionando uma 
tecla qualquer.

Correção/cancelamento dos dados 
XX É possível mudar os dados programados 

a qualquer momento, pressionando 
simultaneamente as teclas + e – . 
�� Ao cancelar a duração de cozimento, cancela-

se automaticamente também o tempo 
programado no temporizador e vice-versa.

�� No caso de funcionamento programado, o 
aparelho não aceita um tempo do final de 
cozimento anterior ao do início proposto pelo 
próprio aparelho. 

Nota: Lembre-se que depois de desligar o forno 
e durante um longo período, o forno mantém uma 
temperatura próxima da que foi programada para 
o cozimento; portanto, para não cozer demais ou 
queimar os alimentos, retire-os do forno.

Primeira ligação
XX Quando se usa o forno pela primeira vez, é 

necessário ligar o aparelho vazio à temperatura 
máxima durante 40 minutos com a porta 
totalmente aberta e arejar convenientemente o 
local de instalação.

�� O cheiro sentido durante esta operação 
é normal e resulta da evaporação das 
substâncias usadas para proteger o forno no 
período que decorre entre a produção e a 
instalação do aparelho. 

�� Passado este tempo, o forno está pronto para 
ser usado.

Conselhos
XZ Para obter os melhores resultados, não introduza 

os alimentos com o forno frio; aguarde até atingir 
a temperatura programada.
XZ Durante o cozimento, nunca apoie diretamente 

assadeiras ou recipientes no fundo do forno; 
 9 disponha-os nas grelhas ou nas pingadeiras 
fornecidas, numa das 5 prateleiras disponíveis; 
�� a não observância desta indicação pode 

danificar o esmalte de acabamento do forno.
XZ Nunca forre as paredes do forno com papel de 

alumínio, principalmente a parte inferior do vão de 
cozimento.
XZ Eventuais reparações devem ser efetuadas por 

pessoal técnico especializado e autorizado.
XZ Contate o centro de assistência mais próximo e 

use sempre peças de substituição originais.
XZ O forno está revestido com um esmalte especial, 

fácil de limpar; de qualquer forma, a FRANKE 
recomenda que o limpe regularmente para não 
continuar a cozinhar a sujeira e os resíduos 
acumulados.
XZ Limpe os eventuais painéis de autolimpeza 

(se presentes) com água e sabão (consulte as 
instruções de limpeza).

Nota: 
Antes de ligar o forno, leia atentamente as
instruções referentes ao uso do contador de 
minutos. 
Se o forno estiver equipado com um programador 
automático de cozimento/desativação, para usar o 
forno no modo manual, selecione a opção “manual” 
assinalada com o símbolo . 
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TABELA DE COZIMENTO

REGULAGEM 
DO BOTÃO DE 

SELEÇÃO

TIPO DE ALIMENTOS PESO
(KG)

POSIÇÃO DAS 
PRATELEIRAS

TEMPO DE 
PREAQUECIMENTO

(MIN.) 

REGULAGEM 
DO BOTÃO DO
TERMOSTATO

DURAÇÃO 
(MIN.)

COZIMENTO 
ESTÁTICO 
NATURAL 

Porco assado
Omeletes
Pescada-Dourada-Pregado
Pão comum
Pastéis
Peixe de água doce
Polenta com molho
Bolos de requeijão

1
1,5
1
1
1

1,5
0,5
1,5

3
2
3

2-4 cont.
2
3
2
2

9,5
10,5
9,5
9,5

10,5
10,5
9,5
9,5

180 °C
200 °C
180 °C
175 °C
200 °C
200 °C
180 °C
180 °C

65-75
25-30

15
25-30
40-45
35-40
25-30
25-30

COZIMENTO 
ASSISTIDO

 

Porco assado
Coelho assado
Torta salgada
Camarões no forno
Pescada-Dourada-Pregado
Pão comum
Tortas de fruta
Tortas salgadas

1
1

1,5
0,5
2
2

1,5
2

3
2
2
3

2-4 cont.
2-4 cont.

2
3-5 cont.

9
9,5
10
10
7,5
9
9
9

180 °C
190 °C
200 °C
200 °C
150 °C
180 °C
175 °C
180 °C

60-70
55-65
25-30
30-40
25-30
25-30
30-35
40-45

COZIMENTO  
VENTILADO  
INFERIOR 

 

Peito de frango
Posta de vitela
Rosbife
Atum às postas
Medalhões de peixe-espada
Camarões
Merengue
Biscoitos de manteiga
Bolo levedado
Bolinhos de amêndoa

1
1
1
1
1
1

0,8
1

0,8
1

2 or 3
2
3
2
3
2
2
2
2

2 ou 3

Para abreviar 
o tempo de 

preaquecimento, 
use a função 
de Cozimento 

Assistido.

170 °C
180 °C
170 °C
160 °C
160 °C
180 °C
90 °C
160 °C
170 °C
160 °C

20
20
60
20
20
30
120
30
40
35

COZIMENTO  
VENTILADO  
SUPERIOR

Tortellini gratinados
Gnocchi de batatas
Peixe-espada
Mexilhões
Vieiras
Batatas assadas
Canelones

0,5
0,5
0,5
1 
1

0,5
1

3
3
5
4
4
4
3

Para abreviar 
o tempo de 

preaquecimento, 
use a função 
de Cozimento 

Assistido.

Máx
Máx

200 °C
Máx

200 °C
200 °C

Máx

25-30
25-30
12-15
10-12
10-12
18-20
25-30

COZIMENTO 
VENTILADO

Pão de abóbora 
Pão integral 
Massas folhadas 
Salgados 
Tortas de legumes 
Bolos secos 
Bolos de queijo 
Truta em papelote

2,5
1
1

0,75
1

0,5
1,5
0,3

2, 3 ou 4
1-4 cont.
1-4 cont.

1-3-5 cont.
3

2 ou 3
3
3

7
8
8
8
7
7
7

8,5

180 °C
190 °C
190 °C
190 °C
180 °C
180 °C
180 °C
200 °C

25-30
30-35
30-35
25-30
55-60
25-30
25-30
15-20

COZIMENTO 
PIZZA

Pão comum 
Pão Árabe 
Torta de legumes 
Pizza 
Frango (aos pedaços) 
Pintada-Coelho (em pedaços) 
Peru 
Pato 
Carne assada 
Dourada-Robalo-Pescada 
Legumes recheados 
Biscoitos 
Tortas de fruta 
Merengue

1
1

0,8
0,4
0,8
0,8
1,5
1,5
1

0,8
1,5
0,5
0,8
0,5

3
1
3

1-3 cont.
2 ou 3

2
3

2 ou 3
3
3
3
3
3
3

Para abreviar 
o tempo de 

preaquecimento, 
use a função „Quick 

Cooking“

170 °C
Máx

180 °C
Máx

170 °C
170 °C
170 °C
170 °C
185 °C
150 °C
180 °C
160 °C
170 °C
90 °C

30-35
14-18
45-50
12-14
55-60
70-75
85-90
80-85

105-115
17-23
40-45
13-17
32-38
70-75
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REGULAGEM DO
BOTÃO DE 
SELECÇÃO

TIPO DE ALIMENTOS PESO
(KG)

POSIÇÃO DAS 
PRATELEIRAS

TEMPO DE  
PRÉAQUECIMENTO

(MIN.) 

REGULAGEM 
DO

BOTÃO DO
TERMOSTATO

DURAÇÃO 
(MIN.)

COZIMENTO 
VENTILADO 

„MULTI POWER“

Coelho assado + 
Pastéis de carne + 
Tortas salgadas 
Frango 
Leitão 
Salgados 
Tortas de fruta 
Batatas assadas

1,5
1,5
1,5
1,5
6,5
0,3
1,5
1

1-3-5 cont.
1-3-5 cont.
1-3-5 cont.

2
3
3
3
3

7,5
7,5
7,5
6

7,5
6

7,5
6

200 °C
200 °C
200 °C
180 °C
200 °C
180 °C
200 °C
180 °C

115-125
50-55
35-40
60-65

370-390
20

30-35
30-35

COZIMENTO 
„QUICK 

COOKING“

Fogaças 
Pão comum 
Pão escuro 
Pizza 
Rosbife 
Pernil 
Peru

1
1
1

0,9
1,5
1
1

3
1-4 cont.

3
1-3-5 cont.

3
3
3

11,5
5,5
5,5
11,5
5,5
5,5
5,5

Máx
180 °C
180 °C

Máx
180 °C
180 °C
180 °C

55-60
20-25
25-30
10-11
35-40

110-120
45-50

COZIMENTO 
GRILL

Asas de frango
Bistecas
Vieiras
Batatas assadas
Peixe de água doce
Tomates gratinados
Espetinhos de enguia
Espetinhos de peru

1
0,8
0,5
1
1

0,4
0,5
0,5

4 ou 5
3

3 ou 4
3

3 ou 4
2 ou 3

3
4

7
7
7
7
7
7
7
7

Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx

25-30
25-30
14-16
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30

COZIMENTO 
GRILL 

VENTILADO 

Coxas de frango
Bisteca de porco
Pintada (em pedaços)
Dourada em papelote
Frango (aos pedaços)
Codornas
Salame
Legumes

1
0,5
1,2
1

1,5
0,8
1
1

4 ou 5
4
4
3
3
4
4

4 ou 5

9,5
14
14
8
14
14
14
14

Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx
Máx

25-30
40-45
30-35
20-25
35-40
30-35
20-25
10-15

Nota: As indicações fornecidas na tabela são o resultado de testes de cozimento feitos por uma equipe 
de cozinheiros profissionais. São, em todo o caso, indicativas e podem ser modificadas com base nos 
respectivos gostos pessoais.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O forno pode ser limpo de forma convencional 
(com detergentes, sprays para fornos), mas apenas 
quando estiver muito sujo e quando as manchas 
estejam particularmente entranhadas.

Para a limpeza regular do seu forno (depois de cada 
uso), recomenda-se o seguinte procedimento: 
XX Gire o botão de seleção do modo de operação 

para a posição „Cozimento estático natural“ . 
XX Defina o botão de seleção de temperatura para 

70 °C.
XX Coloque 0,6 litros de água num refratário de forno 

e insira-o na guia mais baixa.
�� Passados aproximadamente vinte minutos, 

os resíduos de comida no esmalte terão 
amolecido e poderá limpá-los com um pano 
úmido.

Atenção
Antes de iniciar as operações de manutenção, retire 
sempre o plugue da tomada ou desligue o interruptor 
geral do sistema elétrico. A operação do aparelho é 
segura com ou sem guias de tabuleiros.
 – As peças em aço inox e esmaltadas 

permanecerão sempre novas, se tiver o cuidado 
de as limpar com água ou com produtos 
específicos e as secar com cuidado.

 – Evite absolutamente o uso de palha de aço ou 
lã de aço, ácido clorídrico ou outros produtos 
que possam riscar ou manchar. Evite o uso de 
dispositivos de limpeza a vapor e jatos de 
água diretos.

 – As manchas que aparecem no fundo do forno, 
de diferente composição (molhos, açúcar, gema 
de ovo e gordura), são sempre provocadas por 
salpicos ou derrames de alimentos. 
�� Os salpicos originados durante o cozimento 

resultam do uso de uma temperatura muito 
alta, enquanto que os derramamentos são 
causados pelo uso de recipientes impróprios 
ou pelo aumento do volume de alguns 
alimentos durante o cozimento. 

�� Estes dois problemas podem ser solucionados 
usando recipientes com as bordas altas ou a 
pingadeira fornecida com o forno. 

 – Para limpar a parte inferior do forno, aconselha-
se que as eventuais manchas sejam limpas com 
o forno morno; quanto mais se adiar a limpeza, 
mais difícil será retirar as manchas.

Limpeza da porta do forno
XX A limpeza da porta, por dentro e por fora, deve 

ser feita com o forno frio com água quente e 
sem usar esfregões. Limpe os vidros com os 
detergentes adequados.
XX Para limpar as partes esmaltadas e o interior 

do forno, use água quente e detergentes não 
abrasivos.

Desmontagem do vidro interno da porta do 
forno (apenas modelos CR, CS, SM e TR) (Fig. 2)

A porta do forno pode ser 
removida para permitir uma 
boa limpeza do vidro interno, 
procedendo como se segue:

XX Com a porta totalmente aberta gire a 180° as duas 
pequenas peças pretas (com a indicação “CLEAN”) 
na extremidade interior da porta para que entrem 
nos locais presentes na estrutura do forno.

Nota: Certifique-se da rotação completa da peça 
(ouve-se um pequeno estalido quando a peça estiver 
na posição correta).
XX Levante o vidro interior com cuidado: as duas 

peças impedirão que a porta volte a fechar-se 
(caso não gire totalmente as peças, a remoção do 
vidro poderia causar o fecho imediato da porta).
XX Após efetuadas as operações de limpeza, volte 

a colocar o vidro interior (o lado correto de 
montagem do vidro tem a indicação “TEMPERED 
GLASS” que deverá ser legível) e volte a girar 
novamente as duas peças de fixação nas 
posições originais.
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Nunca tente fechar a porta com uma ou 
ambas as peças parcialmente ou totalmente 
desencaixadas do vidro interior. Após a 

limpeza certifique-se de girar ambas as peças de 
fixação antes de fechar a porta.

Desmontagem do vidro interior da porta do forno 
(Fig. 3)
Para uma limpeza completa do vidro interior do forno, 
é possível retirá-lo totalmente da porta de forma fácil, 
procedendo como se segue:
XX Com a porta totalmente aberta gire a 180° as 

duas pequenas peças pretas na extremidade 
inferior da porta (Fig. 3a e 3b).

Nota: Certifique-se da rotação completa da peça 
(ouve-se um pequeno estalido quando a peça estiver 
na posição correta).
XX Levante o vidro interior com cuidado (Fig. 3c): as 

duas peças impedirão que a porta volte a fechar-se 
(caso não gire totalmente as peças, a remoção do 
vidro poderia causar o fecho imediato da porta).

XX Para remover também o vidro do meio, deslizar os 
vedantes laterais (Fig. 3d) e levantar o vidro (Fig. 3e).
XX Após efetuadas as operações de limpeza, volte a 

colocar o vidro do meio (Fig. 3f) (o lado correto de 
montagem do vidro tem a indicação “TEMPERED 
GLASS” que deverá ser legível) introduzindo-o 
com cuidado nas aberturas que se encontram 
na parte superior da porta e empurrando-o 
totalmente até o fim da abertura.

XX Volte a colocar os vedantes (Fig. 3g) de maneira que 
estes coincidam com o perfil superior da porta.
XX Por fim, volte a colocar o vidro interior (Fig. 3h) e 

gire novamente as duas peças de fixação do vidro 
nas posições originais.

Nunca tente fechar a porta com uma ou 
ambas as peças parcialmente ou 
totalmente desencaixadas do vidro interior. 

Após a limpeza certifique-se de girar ambas as 
peças de fixação antes de fechar a porta.

Desmontagem da porta do forno (Fig. 4)
Para facilitar a limpeza do forno, é possível desmontar 
a porta tirando as dobradiças, da seguinte forma:
XX As dobradiças (A) possuem dois suportes móveis 

(B). Levantando o suporte (B), a dobradiça solta-se.
XX Levante a porta e retire-a. Para retirar a porta, 

segure-a junto das dobradiças.
XX Para remontar a porta, enfie primeiro as 

dobradiças nas respectivas ranhuras.

XX Antes de fechar a porta, não se esqueça de girar 
os dois suportes móveis (B) que servem para 
prender as duas dobradiças.

Consulte as imagens no final deste manual.

Desmontagem das estruturas laterais
XX Dobre para baixo a travessa que se encontra 

no suporte de fixação, e extraia-a através da 
abertura do suporte. 
XX Incline a estrutura para cima cerca de 60°, e 

empurre-a ligeiramente na direção da inclinação. 
XX Mantendo a estrutura inclinada extraia os dois 

ganchos dos furos de colocação. 

Montagem das estruturas laterais
XX Mantendo a estrutura inclinada introduza os dois 

ganchos superiores nos furos de colocação, 
empurrando ligeiramente na direção da inclinação. 

XX Mantendo a estrutura inclinada puxe na direção da 
inclinação até que os ganchos superiores coincidam 
com a parte externa da parede da cavidade. 
XX Gire a estrutura na direção da parede da 

cavidade. Dobre para baixo a travessa que se 
encontra no suporte de fixação, e extraia-a 
através da abertura do suporte.

Substituição da lâmpada do forno

A Os fornos FRANKE estão 
equipados com uma luz circular 
posicionada na área superior 
esquerda, no fundo do 
compartimento. Para substituir 
a luz do forno, proceda da 
seguinte forma:

XX Desligue o aparelho da corrente através do 
interruptor omnipolar usado para o ligar ao 
sistema elétrico, ou desligue o plugue se estiver 
acessível.
XX Desparafuse a tampa de vidro (A).
XX Desenrosque a lâmpada e substitua-a por uma 

que seja resistente a altas temperaturas (300 °C), 
com as seguintes características:

 – Tensão: 220/240 V ~ 50-60 Hz 
 – Energia: 25 W
 – Ligação: G9
XX Volte a instalar a tampa de vidro (A) e ligue 

novamente a fonte de alimentação.
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DADOS TÉCNICOS

Tensão e frequência de alimentação 220-240 V, 50/60 Hz

Potência total e amperagem do fusível 2300 W ~ 16 A
2850 W ~ 16 A

Elementos de potência e de aquecimento:

Superior 1000 W

Inferior 1250 W

Grill 2250 W

Circular 2000 W

Ventilador elétrico 30 W

Ventilador tangencial 15 W

Luz do forno 1 x 15 W

Luz do forno 1 x 25 W para SM 86 M XS/F BR e SM 66 M XS/F BR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de eventuais problemas de funcionamento, 
contate um dos Centros de Assistência Técnica 
indicados. 
Nunca recorra a pessoal técnico não autorizado. 
Indique: 
 – o tipo de anomalia; 
 – o modelo do aparelho (Art.); 
 – o número de série (S.N.).

Estas últimas informações 
estão indicadas na placa de 
características presente no 
certificado de garantia.  

ELIMINAÇÃO

O símbolo do cesto do lixo com uma cruz 
contido no aparelho indica que o produto, 
no final da sua vida útil, deve ser coletado 
separadamente dos outros resíduos.  

O usuário deverá, portanto, depositar o aparelho em 
fim de vida nos devidos centros de coleta seletiva 
de resíduos eletrônicos e eletrotécnicos. Consulte o 
serviço de limpeza urbana de seu município. 

Uma coleta diferenciada adequada tendo em vista 
a posterior reciclagem, tratamento e eliminação 
ambientalmente compatível do aparelho em fim de 
vida contribui para evitar possíveis efeitos negativos 
no ambiente e na saúde pública e favorece a 
reciclagem dos materiais de que o equipamento é 
composto. 

O fabricante empenha-se continuamente em 
melhorar os produtos. Por este motivo, o texto e as 
ilustrações deste manual podem ser alterados sem 
aviso prévio.
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SM 66 M XS/F BR
RECEITA FUNÇÃO PREAQUECI- 

MENTO  
NÍVEL 

(A PARTIR 
DE BAIXO) 

TEMPERATURA 
(°C)

TEMPO 
(MIN.)

ACESSÓRIOS E NOTAS

Biscoitos 
(shortbread)

CONVENCIONAL SIM 4 160 18-25 Nível 4: refratário de forno raso 

COM VENTILAÇÃO SIM 3-4 160 20-27 Nível 4: refratário de forno raso 
Nível 3: refratário de forno fundo

Pequenos  
doces

CONVENCIONAL SIM 3 160 20-30 Nível 3: refratário de forno raso 

COM VENTILAÇÃO SIM 3-4 160 20-30 Nível 4: refratário de forno raso

COM VENTILAÇÃO SIM 3-4 160 20-30 Nível 4: refratário de forno raso
Nível 3:refratário de forno fundo

Pão-de-ló  
sem gordura 

CONVENCIONAL SIM 2 160 43–48 Nível 2: forma de bolo sobre a grade 

COM VENTILAÇÃO SIM 2 170 28–32 Nível 2: forma de bolo sobre a grade

Torta  
de maçã

CONVENCIONAL SIM 1 180 60–70 Nível 1: forma de bolo sobre a grade 

COM VENTILAÇÃO SIM 1 180 50–60 Nível 1: forma de bolo sobre a grade

Duas tortas  
de maçã  

COM VENTILAÇÃO SIM 1-3 180 80-90 Nível 1: 2 forma de bolo sobre a grade
Nível 1: formas de bolo
Nível 3: formas de bolo

Bolo  
levedado

CONVENCIONAL SIM 2 165 25–30 Nível 2: forma de bolo sobre a grade

COM VENTILAÇÃO SIM 2 165 28–35 Nível 2: forma de bolo sobre a grade 

Cozimento grill Se cozinhar a comida diretamente sobre o grelhador, introduza também o recipiente de 
recolha de pingos na prateleira inferior. Assim, recolhe os resíduos dos cozimentos e 
mantém o forno limpo. Quando grelhar, é recomendável deixar um espaço livre de 3 a 4 
cm na borda frontal da grade para facilitar a sua extração. 

Torradas * 
(preaquecer  
5 min)  

GRELHA SIM 4 200 3–5 Nível 5: Grelha 

Hambúrgueres 
** (não 
preaquecer) 

GRELHA NÃO 4 200 30-40 Nível 4: Grelha  

Nível 3: refratário de forno 

* mantenha a porta fechada durante todo o cozimento. 
** após 18 min, vire. 

PRATOS TESTADOS

 – De acordo com a norma Standard EN/IEC 60350
Estas tabelas foram criadas para as autoridades 
controladoras de forma a facilitar o exame e teste de 
diversos aparelhos.

Como ler a tabela de cozimento
A tabela sugere a função ideal a usar para um 
determinado alimento, a cozer numa ou em várias 
prateleiras em simultâneo. Os tempos de cozimento 
referem-se à introdução do alimento no forno, exceto 
o período de preaquecimento (quando necessário). 
As temperaturas e os tempos de cozimento são 
indicativos e dependem da quantidade de alimentos 
e do tipo de acessório. 

Use inicialmente os valores aconselhados e, se o 
resultado do cozimento não for o desejado, aumente 
ou reduza o tempo. Sugere-se usar os acessórios 
fornecidos e, se possível, formas e tabuleiros 
em metal escuro. Siga a tabela para a escolha 
dos acessórios fornecidos a colocar nas várias 
prateleiras. 

Cozimento de alimentos em simultâneo
Usando as funções ventiladas sugeridas, é possível 
cozinhar em várias prateleiras. 
Com uma única prateleira, é possível usar também a 
função estática. 
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SM 86 M XS/F BR
RECEITA FUNÇÃO PREAQUECIMENTO  NÍVEL 

(A PARTIR 
DE BAIXO) 

TEMPERATURA 
(°C)

TEMPO 
(MIN.)

ACESSÓRIOS E NOTAS

Biscoitos 
(shortbread)

ESTÁTICO SIM 4 160 20 Nível 4: pingadeira plana 

MULTY 
POWER

SIM 3-4 160 23 Nível 4: pingadeira plana 

Nível 3: pingadeira funda

Pequenos doces ESTÁTICO SIM 3 160 25 Nível 3: pingadeira plana 

MULTY 
POWER

SIM 3-4 160 23 Nível 4: pingadeira plana

Nível 3: pingadeira funda 

MULTY 
POWER

SIM 1-3-4 160 23 Nível 4: tabuleiro na grelha

Nível 3: pingadeira plana

Nível 1: pingadeira funda

Pão-de-ló sem 
gordura 

ESTÁTICO SIM 2 160 45 Nível 2: torteira na grelha 

MULTY 
POWER

SIM 2 170 30 Nível 2: torteira na grelha

Torta de maçã ESTÁTICO SIM 1 180 65 Nível 1: torteira na grelha 

QUICK 
COOKING  

SIM 1 180 55 Nível 1: torteira na grelha

Duas tortas  
de maçã  

QUICK 
COOKING 

SIM 1-3 180 80 Nível 3: torteira na grelha

Nível 1: torteira na grelha

Bolo levedado ESTÁTICO SIM 2 165 27 Nível 2: torteira na grelha

MULTY 
POWER

SIM 2 165 35 Nível 2: torteira na grelha 

Cozimento grill Caso cozinhe alimentos diretamente na grelha, coloque a pingadeira na prateleira interior. 
Desta forma, é possível recolher os resíduos do cozimento e manter o forno limpo. Para 
grelhar, sugere-se que deixe 3-4 cm livres da borda frontal da grelha para facilitar a extração. 

Torradas * 
(preaquecer 5 min)  

GRELHA SIM 4 80% 3-5 Nível 4: Grelha 

Hambúrgueres ** 
(não preaquecer) 

GRELHA NÃO 4 80% 35 Nível 4: Grelha  

Nível 3: Pingadeira 

* mantenha a porta fechada durante todo o cozimento. 
** após 18 min, vire. 
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1www.franke.com

Argentina
Industrias Spar San Luis S.A.
Buenos Aires 1008
Phone +54 11 4311 7655 

Belgium
Franke N.V.
9400 Ninove
Phone +32 54 310 111

Brazil
Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda.
89219-512 Joinville, SC
Phone +55 0800 47 7300

Canada
Franke Kindred Canada Limited
Midland, ON L4R 4K9
Phone +1 866 687 7465

China
Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd.
Heshan, Guangdong, 529700
Hotline 400 882 9898

Czech Republic
Franke s.r.o.
190 00 Praha 9
Phone +420 281 090 411

Denmark
Franke Kitchen Systems Denmark
8520 Lystrup
Phone +45 8624 9024

Egypt
Franke Kitchen Systems Egypt S.A.E.
6th of October City
Hotline 16828

Finland
Franke Finland Oy
76850 Naarajärvi
Phone +358 15 341 11

France
Franke France S.A.S.
60230 Chambly
Phone +33 130 289 400

Germany
Franke GmbH
79713 Bad Säckingen
Phone +49 7761 52 0

Greece
Franke Hellas S.A.
19003 Markopoulo Attikis (Athens)
Phone +30 22991 500 00

Hong Kong SAR
Franke Asia Hong Kong Office
Causeway Bay
Phone +852 3184 1900

India
Franke Faber India Limited
Aurangabad - 431 136 
Phone 1800 209 3484
Italy
Franke S.p.A.
37019 Peschiera del Garda
Numero Verde 800 359 359
Kazakhstan
Franke Kazakhstan Ltd.
040918 Almaty City
Phone +7 727 297 3812

Morocco
Franke Kitchen System SARL
21 000 Casablanca
Phone +212 522 674 200

Norway
Franke Kitchen Systems Norway
8520 Lystrup, Denmark
Phone +47 35 566 450

Poland
Franke Polska Sp. z o.o.
05-090 Raszyn
Phone +48 22 711 6700

Portugal
Franke Portugal S.A.
2735-531 Cacém
Phone +351 21 426 9670

Romania
Franke Romania SRL
Pantelimon 077145
Phone +40 21 350 1550

Russia
Franke Russia GmbH
199106 St. Petersburg
Phone +7 812 703 1540

Slovak Republic
Franke Slovakia s.r.o.
010 01 Žilina
Phone +421 41 733 6200

South Africa
Franke South Africa
Durban 4052
Phone +27 31 450 6300 

Spain
Franke España S.A.U.
08174 Sant Cugat del Vallès
Phone +34 93 565 3535

Sweden
Franke Futurum AB
930 47 Byske
Phone +46 912 405 00

Switzerland
Franke Küchentechnik AG
4663 Aarburg
Phone +41 800 583 243

Thailand
Franke (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok 10110
Phone +66 2 013 7900

The Netherlands
Franke Nederland B.V.
5700 AD Helmond
Phone +31 492 585 111

Turkey
Franke Mutfak ve Banyo
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.
41400 Gebze Kocaeli
Phone +90 262 644 6595

Ukraine
Franke Ukraina LLC
02081 Kyiv
Phone +38 044 492 0015

United Arab Emirates
Franke LLC
Ras Al Khaimah
Phone +971 7 203 4700 

United Kingdom
Franke UK Ltd.
Manchester M22 5WB
Phone +44 161 436 6280

USA
Franke Kitchen Systems LLC
Smyrna, TN 37167
Phone 800 626 5771 


