Manutenção Diária – Tornado 2
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Manutenção Diária

Siga os passos abaixo ao limpar seu forno Tornado 2. Use somente os produtos de
limpeza aprovados pela Turbochef®. O uso de outros produtos pode causar danos a
partes cruciais do equipamento demandando consertos não cobertos pela garantia.

Suprimentos e Equipamentos

Turbochef® Oven Cleaner (Código 103180), Turbochef® Oven Guard (Código 103181),
desinfetante Kay ClickSan®, esponja de nylon, toalha de limpeza, luvas descartáveis,
proteção para os olhos, máscara de poeira (opcional).

Passo 1 : Preparação do Forno.

Passo 6: Limpar o interior do forno

• Desligue forno apertando a tecla “Back”
• O forno exibirá a mensagem “Oven Off-Cooling Down”
(Forno Desligado - Em Resfriamento).
NÃO tente limpar o forno durante o ciclo de resfriamento
indicado pela mensagem “Cooling Down” (Em Resfria
mento). O resfriamento leva aproximadamente 90 minutos.
! ATENÇÃO: O forno opera a 260°C e pode causar 		
sérios ferimentos caso o resfriamento não seja feito 		
adequadamente.

• Com uma esponja de náilon limpe a porta e o
compartimento interno do forno.
! ATENÇÃO: Não aplique pressão sobre as coberturas
brancas de direcionamento de microondas. A quebra dessa
peça resultará numa chamado de assistência técnica
não coberta pela garantia.

Passo 2: Remova o painel de acesso inferior

Passo 7: Enxugue o Interior do Forno

• Limpe qualquer resíduo que tenha sido coletado.

• Passe uma toalha úmida no compartimento do forno e na
porta.
• Passe uma toalha limpa e úmida sobre os elementos de
aquecimento.

Passo 3: Remova a grelha

Passo 8: Limpe as Áreas onde está Localizado o
Painel de Acesso Inferior

• Lave, enxague e higienize a grelha.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o interior do forno esteja
frio antes de remover a grelha.

Limpe a área externa do forno onde está localizado o painel
de acesso inferior.
Não use produtos químicos nessa área.

!

Passo 9: Abaixe o Elemento de Aquecimento
e Recoloque a Grelha e o Painel de Acesso
Inferior

Passo 4: Erga os elementos de aquecimento
inferiores
• Certifique-se de que os elementos estejam frios antes de
tocá-los.
! ATENÇÃO: Os elementos de aquecimento trabalham
a 537°C e podem causar sérios ferimentos caso o 		
resfriamento não seja feito adequadamente.

Passo 10: Aplique o produto TurboChef Oven
Guard e limpe a Parte Exterior do Forno

Passo 5: Remova Quaisquer Partículas e Borrife
o Interior do Forno com o Limpador
de Fornos TurboChef

• Borrife produto sobre uma toalha e passe sobre a superfície
lateral do compartimento do forno e da porta.
Não passe o produto diretamente sobre a superfície do
forno.
Não passe este produto sobre os elementos de 		
aquecimento IR ou sobre os bicos.
• Limpeza da parte exterior
• Passe uma toalha limpa e úmida na superfície exterior do
forno.
• O forno está pronto para ser ligado.

• Com uma toalha úmida, remova quaisquer partículas
grandes do forno
• Para sujeiras persistentes use diretamente o Limpador de
Fornos TurboChef.
• Permita que o limpador penetre durante 5 minutos.
NUNCA saturar ou encharcar o fundo do forno com água
ou limpador.
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