Limpeza Diária do Forno Eco
Limpeza Diária

Suprimentos e equipamentos

Siga as etapas abaixo quando limpar seu forno Eco. Use somente produtos de
limpeza aprovados pela TurboChef®. Usar qualquer outro produto de limpeza
pode danificar componentes essenciais do forno, levando ao acionamento da
manutenção fora da garantia.

Limpa-forno TurboChef® (Cód. Produto: 103180), TurboChef ® Oven Guard
(Cód Produto: 103181), higienizador Kay ClickSan®, esponja de náilon, toalhas
limpas úmidas e secas, luvas descartáveis, proteção ocular, máscara contra poeira

Etapa 1: Preparar o forno

Etapa 1

Etapa 2 (Fig A)

		 ATENÇÃO: O forno funciona a aproximadamente
		 500° F (260 °C) e pode causar ferimentos se não for
		 deixado para esfriar corretamente.
• Desligue o forno tocando no ícone Desligar.
• Abra ligeiramente a porta do forno.
• O resfriamento leva aproximadamente 30 minutos.
NÃO prossiga para o passo 2 até que o forno exiba
“pronto para limpar”.

Etapa 6: Limpar o interior do forno, continuação
A

Etapa 6 (continuação)

Etapa 2: Retire a grade e a placa inferior

Etapa 7: Limpar e secar a porta do forno

ATENÇÃO: Antes de retirar esses itens, verifique se
		 o interior do forno está frio.
• Levante a parte traseira da prateleira e deslize-a para
cima, até a parte de trás do forno, para retirá-la
(Fig. A).
• Solte o parafuso de fixação da placa inferior.
• Levante a frente da placa inferior e puxe-a da cavidade
(Fig. B).

• Limpe a porta do forno com o Limpador de Forno e
uma esponja de náilon.
• Limpe a porta do forno com uma toalha úmida e, em
seguida, uma toalha seca.

Etapa 8: Enxágue ou passe um pano no
interior do forno

Etapa 7

CUIDADO: NÃO use uma mangueira nem um
jato de água para realizar a limpeza. Isso pode
danificar componentes importantes do forno, gerando
uma chamada de manutenção fora da garantia.
• Limpe o interior do forno com uma toalha limpa e
úmida.
• Seque o interior do forno com uma toalha limpa.

Etapa 3: Limpar a grade e a placa inferior
• Lave, enxágue, limpe e seque a prateleira e a placa.

Etapa 4: Limpar o filtro de ar
Etapa 2 (Fig B)

CUIDADO: Para a TurboChef, aberturas de ar
bloqueadas não estão cobertas pela garantia. O filtro
deve ser limpo regularmente, ou substituído se
estiver danificado. Durante a operação do forno, o
filtro deve permanecer no lugar a todo momento.
• Retire o filtro de ar da parte de trás do forno.
• Enxágue o filtro de ar com água quente.
• Deixe o filtro de ar secar completamente.

Etapa 9: Aplique TurboChef Oven Guard

Etapa 8

• Pulverize o TurboChef Oven Guard numa toalha limpa.
• Passe-a nas paredes interiores e no interior da porta do
forno.
CUIDADO: NÃO pulverize o Oven Guard na
cavidade, especialmente em volta dos orifícios na
		 parede traseira do forno. Isso pode danificar
componentes importantes do forno, gerando uma
chamada de manutenção fora da garantia.

CUIDADO: NÃO opere o forno sem o filtro de ar
instalado.
Etapa 4

Etapa 5: Limpar a parte interna do forno
• Use um aspirador de alimentos ou uma toalha úmida
para retirar as partículas da cavidade do forno.

Etapa 10: Reinstalar os componentes

Etapa 9

• Recoloque a placa inferior e aperte o parafuso de
fixação manual.
• Recoloque a grade.
• Feche a porta do forno.
• Recoloque o filtro ou substitua-o por um novo se a
malha estiver deteriorada, apresentar grandes aberturas
ou se tiver começado a se desprender da estrutura.

Etapa 6: Limpar o interior do forno
• Pulverize o Limpa-Forno TurboChef nas partes
superior e inferior e nas laterais do interior.

Etapa 5

CUIDADO: NÃO tente esfregar a placa superior
(A). Se houver comida grudada no teto do forno,
retire-a com cuidado sem fazer pressão na placa de
vidro. A quebra implicará o acionamento da
manutenção fora de garantia.
CUIDADO: NÃO retire a placa de vidro superior
(A); se ela se quebrar, será acionada a a manutenção
fora de garantia.

CUIDADO: NÃO pulverize o Limpa-Forno nos
orifícios na parede traseira do forno. Isso pode
danificar componentes importantes do forno, gerando
uma chamada de manutenção fora da garantia.
• Deixe que o Limpa-Forno penetre nas manchas por
cinco minutos.
• Limpe o interior do forno com uma esponja de náilon.

Etapa 6
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Etapa 11: Limpar o exterior do forno

Etapa 10

• Limpe o exterior do forno com uma toalha limpa e
úmida.
• Retire o painel inferior e retire as partículas grandes de
alimentos.
• Limpe o painel com uma toalha limpa e úmida.
CUIDADO: NÃO pulverize produtos químicos em
nenhuma abertura, como as venezianas nos painéis
laterais ou na carcaça do catalisador da abertura
		 traseira. Isso pode danificar componentes
importantes do forno, gerando uma chamada de
manutenção fora da garantia.
• O forno está pronto para ser ligado.

Etapa 11
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