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PT Máquina de pão
Instruções de segurança importantes

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO 
FUTURA.
•	 Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou superior e por 

pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou por pessoas inexperientes 
desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham sido informadas sobre 
como utilizar o produto de forma segura e compreendam os potenciais perigos 
envolvidos. A  limpeza e a  manutenção realizada pelo utilizador não devem ser 
executadas por crianças, a  menos que tenham idade superior a  8 anos e sob 
supervisão. Mantenha este aparelho e o  cabo de alimentação fora do alcance 
das crianças que têm idade inferior a 8 anos. As crianças não devem brincar com 
o aparelho.

■	 Este aparelho é destinado apenas a uso doméstico. Não se destina para uso em 
locais, tais como:
– cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
– quintas agrícolas;
– quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais;
– estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.

■	 Não utilize o aparelho num ambiente industrial, no exterior ou para finalidades 
diferentes daquelas para as quais o aparelho foi destinado. 

■ Não coloque o  aparelho no parapeito da janela, escorredor do lava-loiça ou 
outras superfícies instáveis; não o coloque em fogões a gás ou elétricos ou nas 
proximidades de lume forte ou outros equipamentos que são fonte de calor. 
Coloque o aparelho apenas sobre uma superfície seca, limpa e estável, onde não 
pode ser derrubado. 

■ Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais que são fornecidos pelo 
fornecedor. 

■	 Antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica, verifique se a tensão nominal que 
consta na placa de características do aparelho corresponde a tensão elétrica da 
tomada. Ligue o aparelho apenas a uma tomada com a devida ligação à terra.

■	 Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade 
de uma mesa e que não está em contacto com uma superfície quente. 

Atenção: 
Este aparelho não foi concebido para ser controlado através de um dispositivo 
programado, interruptor de temporizador externo ou controle remoto.
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■	 Não utilize o aparelho nas proximidades de materiais inflamáveis, como cortinas, 
tecidos, panos de limpeza, etc. Deve ser mantida uma distância de segurança de, 
pelo menos, 50 cm na direção do calor radiante principal a partir da superfície de 
materiais inflamáveis, com um espaço de, pelo menos, 10 cm em todas as outras 
direções. 

■	 Não cubra o aparelho. Caso contrário, existe um risco de incêndio, se for coberto e 
é iniciado automaticamente pelo temporizador integrado. 

■	 Antes de iniciar o aparelho, certifique-se de que o recipiente de panificação está 
devidamente inserido no seu interior, juntamente com todos os ingredientes 
necessários. Não coloque folha de alumínio, filme plástico, etc. dentro do aparelho 
nem o coloque em funcionamento quando está vazio.

Atenção: Superfície quente

■	 Quando o  aparelho está em funcionamento, a  temperatura das superfícies 
acessíveis pode ser superior. Evite entrar em contacto com a superfície aquecida e 
o vapor quente, que sai das aberturas de ventilação.	

■	 Não toque nas pás rotativas para amassar durante a operação.
■	 Um máximo de 900 g de farinha e 6 g de fermento em pó podem ser utilizadas 

num único lote. Não coloque uma maior quantidade de farinha ou fermento em 
pó no interior do recipiente de panificação.

■	 Certifique-se de que nenhuma água ou qualquer outro líquido salpique para 
a  superfície externa da janela de visualização, enquanto o  aparelho estiver em 
funcionamento.

■	 Recomendamos que verifique regularmente o  estado dos ingredientes no 
recipiente de panificação, enquanto o  aparelho estiver em funcionamento. No 
caso de incendiarem, desligue o aparelho de imediato, retire-o da tomada elétrica 
e deixe a tampa fechada.

■	 Nunca retire o pão cozido batendo nas extremidades do recipiente de panificação. 
Caso contrário, pode danificá-lo.

■	 Quando terminar a utilização do aparelho, antes de o mover ou limpar, desligue-o, 
retire-o da tomada elétrica e deixe-o arrefecer. 

■	 Puxe o cabo de alimentação para desligar o jarro da tomada elétrica. Caso contrário, 
isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada.

■	 Se o  cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, leve para que seja 
reparado num centro de manutenção profissional para evitar causar uma situação 
de perigo. É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado. 
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■	 Não enxague o aparelho com água corrente nem a mergulhe em água ou noutro 
líquido.

■	 Para evitar o perigo de ferimentos devido a choque elétrico, não repare o aparelho 
sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço 
autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho 
sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia 
de desempenho ou qualidade insatisfatórios.
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PT Máquina de pão
Manual do utilizador

■	 Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, 
mesmo que já tenha experiência na utilização de aparelhos semelhantes. 
Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. 
Guarde este manual do utilizador num local seguro onda esteja 
facilmente acessível para utilização futura.

■	 Recomendamos que guarde a  caixa de cartão original, o  material de 
embalagem, o  recibo da compra, a  declaração de responsabilidades 
do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a vigência da 
responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. 
Em caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa 
original do fabricante.

DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS
A1 Pega da tampa
A2 Tampa com janela de 

visualização
A3 Pás para amassar 
A4 Recipiente de panificação com 

pega dobrável

A5 Painel de controlo com ecrã
A6 Pés antiderrapantes
A7 Copo de medição
A8 Colher de medição 
A9 Gancho de remoção das pás 

para amassar

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ 
LCD
B1 Ecrã
 apresente o programa 

selecionado e a sua duração, 
definir a cor da cozedura e 
tamanho do pão.

B2 botão „MENU”
 serve para definir os programas 

de 1 a 12.
B3 botão „COLOR” (COR) 
 serve para definir a cor de 

cozedura do pão.
B4 botão „TIME+” (+TEMPO) 

serve para definir 
o temporizador de início 
atrasado

B5 botão „START/STOP” serve para 
iniciar, pausar e cancelar um 
programa definido.

B6 botão „LOAF” (PÃO) serve para 
definir o tamanho do pão: 
900 g (2 lbs), 1130 g (2,5 lbs), 
1360 g (3 lbs)

B7 botão „TIME” (TEMPO)
 serve para definir 

o temporizador de início 
atrasado

Nota:
A  unidade de medição métrica é arredondada para décimas 
inteiras. 

OPERAR A MÁQUINA DE PÃO E AS SUAS FUNÇÕES 

Botão “MENU”
■	 Serve para selecionar os programas de 1 a 12. Cada vez que pressionar 

o botão B2 é acompanhado por um sinal curto. O programa definido e 
a sua duração é apresentado no ecrã LCD B1.

Botão “COLOR” (COR)
■	 Serve para definir a cor da cozedura com “CLARA”, “MÉDIA” ou “ESCURA”. 

A definição da cor da cozedura do pão é apresentada no ecrã LCD B1. 
■	 Não é possível definir a  cor da cozedura nos programas 6 – BOLO, 

7 – GELEIA e 8 – MASSA.

Botão “LOAF” (PÃO)
■	 Serve para definir o  tamanho do pão: 900  g (2  lbs), 1130 g (2,5  lbs), 

1360 g (3 lbs) . O tamanho do pão é entendido como sendo a soma do 
peso de todos os ingredientes colocados no recipiente de panificação 
A4. O  tamanho do pão selecionado é apresentado no ecrã LCD B1. 
A  duração do programa é diferente dependendo do tamanho do 
pão selecionado, conforme descrito no capítulo Descrição geral dos 
programas e as suas durações.

■	 Não é possível definir o  tamanho do pão em programas: 6 – BOLO, 
7 – GELEIAS, 8 – MASSA e 12 – COZEDURA.

Botões “TIME+” (+TEMPO) e “TIME-” (-TEMPO)
■	 Os botões B4 e B7 servem para definir o temporizador de início atrasado. 
■	 Não utilize esta função com receitas que contenham ingredientes 

sujeitos a  deterioração rápida, por exemplo, ovos frescos, leite, natas, 
queijo, etc.

■	 Considere a ordem correta para a adição de ingredientes no recipiente 
de panificação A4, conforme descrito no capítulo Utilizar a máquina de 
pão. O  fermento não deve entrar em contacto com líquidos antes de 
o programa ser iniciado.

Exemplo de uma definição do temporizador:
São 21h e deseja ter um pão acabado de cozer às 8:00 da manhã no dia 
seguinte (ou seja, uma diferença de tempo de 11 horas). Primeiro, selecione 
o  programa, a  cor da cozedura e tamanho do pão. De seguida, use os 
botões B4 e B7 para ajustar o tempo apresentado no ecrã B1 para 11:00. 
Isto é o tempo após o qual o pão estará pronto para ser retirado da máquina 
de pão. Sempre que os botões B4 ou B7 são pressionados, o  tempo será 
prolongado ou reduzido em 10 minutos. Para iniciar o programa definido 
no modo de início atrasado, pressione o botão “START/STOP” B5. O tempo 
começa a  contagem no ecrã. Verifique regularmente a  máquina de pão, 
quando o programa definido começa a funcionar. 

Nota:
O  temporizador pode ser definido para um período máximo de 
13 horas.

Botão “START/STOP”
■	 Serve para iniciar, pausar ou terminar o programa definido. 
■	 Para iniciar o programa, prima o botão B5 uma vez. Ao realizar um sinal 

curto, os dois pontos no valor de tempo no ecrã LCD B1 começam 
a  piscar e o  programa definido começa a  funcionar. Quando um 
programa começa a  funcionar, os outros botões são desativados 
para evitar uma potencial interrupção de uma fase do programa em 
funcionamento.

■	 Pode pausar a  fase de programa em funcionamento, pressionando 
rapidamente o botão B5. A contagem do tempo restante do programa 
será interrompida e o valor de tempo no ecrã B1 irá piscar. A definição 
será armazenada na memória da máquina de pão. Para retomar 
o programa definido, pressione o botão B5 novamente. Se não o fizer, 
será iniciado automaticamente em 10 minutos após a interrupção.

■	 Para terminar o programa, pressione o botão B5 e mantenha-o pressionado 
durante aproximadamente 2 segundos. O fim do programa é sinalizado 
por um sinal longo.

FUNÇÃO “MANTER QUENTE”
■	 Quando o  programa estiver concluído, a  máquina de pão passará 

automaticamente para o modo “manter quente” durante 60 minutos. Se 
pretende retirar o pão da máquina de pão sem a subsequente função de 
manter quente, cancele esta função ao pressionar o botão START/STOP 
B5. 

■	 Esta função não está disponível para os programas de 6 – BOLO, 
7 – GELEIA e 8 – MASSA.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA
■	 No caso de curta falha de energia (até 10 minutos), a máquina de pão irá 

reiniciar automaticamente o programa definido, sem a necessidade de 
pressionar o botão “START/STOP” B5 assim que a energia for restaurada.

■	 No caso da falha de energia ser superior a 10 minutos, o programa de 
pausa não será automaticamente reiniciado. Se, no entanto, a  fase de 
levedação ainda não começou, poderá iniciar o  programa a  partir do 
início. Se a fase de levedação já tiver começado, é necessário começar de 
novo com novos ingredientes.

MENSAGENS DE AVISO NO ECRÃ
1. Se, quando o programa é iniciado, o texto “H:HH” aparecer no ecrã B1 

acompanhado por um sinal sonoro, significa que a  temperatura no 
interior da máquina de pão é demasiado elevada. Isto pode ocorrer 
quando tenta utilizar a máquina de pão imediatamente após cozer um 
pão. Abra a  tampa A2 e deixe a máquina de pão arrefecer durante 10 
a  20 minutos. Após o  arrefecimento, pode utilizar a  máquina de fazer 
pão novamente.

2. Se, quando o  programa é iniciado, o  texto “L:LL” aparecer no ecrã B1 
acompanhado por um sinal sonoro, significa que a  temperatura no 
interior da máquina de pão é demasiado baixa. Abra a  tampa A2 e 
coloque a  máquina de pão à temperatura ambiente. A  temperatura 
ambiente recomendada é de 15 ºC a 34 ºC.

3. Se o texto “EE0” ou “EE1” aparece no ecrã B1, entre em contacto com um 
centro de serviço autorizado. 
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DESCRIÇÃO GERAL DE PROGRAMAS E AS SUAS 
DURAÇÕES

1 – BASIC  (tipos básicos de pão)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. É utilizado 
para cozer tipos padrão de pão de farinha de trigo branca que pode ser 
aromatizado com vários ingredientes, como ervas, etc.

2 – WHOLE WHEAT (pão integral)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. É utilizado 
para fazer pão de farinha integral.

Nota:
Não é recomendado utilizar a função de início atrasado com este 
programa. Caso contrário, a qualidade do pão pode ser afetada de 
forma negativa.

3 – FRENCH (estilo de pão francês)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer, enquanto 
a fase de levedar é maior do que no programa básico. É utilizado para cozer 
pão branco tradicional francês, com um centro fofo e cozedura crocante. 
É recomendado consumir pão de estilo francês no mesmo dia em que é 
cozido.

4 – QUICK (cozedura rápida)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. Esta é uma 
alternativa mais rápida para o programa número 1 – BÁSICO. Um pão cozido 
desta forma tem um centro menos fofo que um pão cozido com o programa 
básico número 1. 

5 – SWEET (pão doce)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. É utilizado 
para cozer pão doce com um teor de gordura e açúcar superior e com 
adição de fruta desidratada, nozes, flocos de chocolate, casca de laranja 
cristalizadas, etc.

6 – CAKE (bolo)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. É utilizado 
para cozer bolos e pães doces preparados a  partir de massa de pão 
contendo fermento em pó ou bicarbonato de sódio.

7 – JAM (geleia)
Este programa é utilizado para fazer geleias de frutas e compotas. Cozinhe 
as geleias e compotas em lotes menores à medida que aumentam de 
volume, enquanto estão a ser cozidas. A geleia é pegajosa e é muito difícil 
de retirar, se sair para fora do recipiente de panificação.

8 – DOUGH (massa)
Este programa é utilizado para misturar e amassar ingredientes e deixar 
a massa levedar, por exemplo, para pizza, pãezinhos, etc. não inclui a fase 
de cozedura.

9 – ULTRA-FAST (ultra-rápido)
Amassar, levedar e cozer pão o mais rapidamente possível. Normalmente, 
este pão é menos fofo do que o  pão cozido com o  programa número 
4 – RÁPIDO.
A  temperatura da água é muito importante neste programa. Para o  pão 
levedar para o  tamanho pretendido, a  temperatura da água ou outros 
ingredientes líquidos devem estar na faixa de 48 a 50 ºC.

10 – SANDWICH (pão torrado)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. É utilizado 
para cozer pão torrado fofo com uma cozedura fina.

11 – GLUTEN FREE (sem glúten)
Este programa consiste nas fases de amassar, levedar e cozer. A  massa 
cresce em apenas uma fase e o tempo de cozedura é maior, devido à sua 
componente de humidade mais elevada. 

12 – BAKE (cozedura)
Este programa inclui apenas a fase de cozedura e torna a sua máquina de 
pão num pequeno forno. O tempo de cozedura pode ser definido na faixa 
dos 10 a  60 minutos. É utilizado para cozer massa de pão prefabricada 
da loja ou para a  cozedura adicional de um pão que acabou de terminar 
a cozedura, se considerar a sua cozedura muito clara.

Programa Seleção 
de cor da 
cozedura

Tamanho do 
pão

Dura-
ção do 
progra-
ma

Função 
manter 
quente

Tempo 
para 
a adição 
de 
ingre-
dientes 

Defi-
nição 
máxima 
do 
tempori-
zador

1 – BASIC light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 03:10 60 min. 02:30 13 h

1130 g (2,5 lbs) 03:05 60 min. 02:25 13 h

900 g (2 lbs) 03:00 60 min. 02:20 13 h

2 – WHOLE 
WHEAT 

light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 03:50 60 min. 03:05 13 h

1130 g (2,5 lbs) 03:42 60 min. 03:00 13 h

900 g (2 lbs) 03:34 60 min. 02:52 13 h

3 – FRENCH light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 03:55 60 min. 02:45 13 h

1130 g (2,5 lbs) 03:45 60 min. 02:40 13 h

900 g (2 lbs) 03:40 60 min. 02:39 13 h

4 – QUICK light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 02:10 60 min. 01:45 13 h

1130 g (2,5 lbs) 02:05 60 min. 01:40 13 h

900 g (2 lbs) 02:00 60 min. 01:35 13 h

 5 – SWEET light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 03:00 60 min. 02:35 13 h

1130 g (2,5 lbs) 02:55 60 min. 02:30 13 h

900 g (2 lbs) 02:50 60 min. 02:27 13 h

6 – CAKE --- --- 01:48 --- 01:28 13 h

7 – JAM --- --- 01:20 --- --- ---

8 – DOUGH --- --- 01:30 --- --- 13 h

9 – ULTRA-
FAST

light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 01:48 60 min. --- ---

1130 g (2,5 lbs) 01:38 60 min. --- ---

900 g (2 lbs) 01:35 60 min. --- ---

10 – 
SANDWICH

light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 03:05 60 min. 02:12 13 h

1130 g (2,5 lbs) 03:00 60 min. 02:07 13 h

900 g (2 lbs) 02:55 60 min. 02:02 13 h

11 – GLUTEN 
FREE

light / 
medium / 
dark

1360 g (3 lbs) 03:55 60 min. 03:18 13 h

1130 g (2,5 lbs) 03:50 60 min. 03:13 13 h

900 g (2 lbs) 03:45 60 min. 03:08 13 h

12 – BAKE light / 
medium / 
dark

--- 00:10 - 
01:00

60 min. --- ---

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Retire a máquina de fazer pão e os respetivos acessórios da caixa e 

remova todos os materiais de acondicionamento incluindo os panfletos 
e etiquetas promocionais. Acima de tudo, não se esqueça de remover a 
etiqueta localizada na parte inferior do recipiente de confeção A4.

2. Lave os acessórios e as peças removíveis que devem entrar em contacto 
com os alimentos com água quente utilizando detergente de cozinha. 
De seguida, enxague com água corrente e seque-as cuidadosamente 
com um pano fino.

3. Coloque o recipiente de panificação A4 e as pás de amassar A3 de volta 
ao seu lugar dentro da máquina de pão. Ligue a máquina de pão a uma 
tomada elétrica, defina o  programa 12 – COZER e execute a  máquina 
de pão vazia neste modo durante 10 minutos. Quando o  programa 
terminar, cancele a  função de manter quente e desligue a  máquina 
de pão da tomada elétrica e deixe-a  arrefecer. Lave o  recipiente de 
panificação A4 e as pás de amassar A3 novamente e seque-as bem.

Nota:
Quando ligar pela primeira vez, pode ser emitido um ligeiro fumo. 
Este é um evento completamente normal.

4. A máquina de pão está pronta para funcionar.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE PÃO
■	 Coloque a máquina de pão sobre uma superfície plana, seca e estável, 

por exemplo, sobre uma bancada de cozinha. 
■	 Abra a tampa A2 e retire o recipiente de panificação A4. Coloque as pás 

de amassar A3 nas hastes situadas na base do recipiente de panificação 
A4, e empurre-as completamente para baixo. 
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Nota:
Para remover as pás de amassar A3 do pão cozido mais facilmente, 
recomendamos o revestimento das pás de amassar A3 e as hastes 
com gordura que pode ser aquecida.

■	 Meça os ingredientes de acordo com a receita e coloque-os no recipiente 
de cozedura A4 na seguinte ordem:
– Primeiro adicionar todos os ingredientes líquidos, tais como água, 

leite, cerveja, leitelho, iogurte, ovos, etc.
– De seguida, adicione todos os ingredientes soltos, tais como farinha, 

sal, açúcar, ervas, especiarias de pão, couves, flocos, sementes, etc. 
Coloque o sal num canto e o açúcar no outro e especiarias noutro. 

– Finalmente, faça um buraco no meio da farinha e coloque o fermento. 
Ao utilizar fermento fresco, coloque o açúcar diretamente com este. 
A  levedura ou fermento em pó não deve entrar em contacto com 
o líquido antes da máquina de pão ser iniciada.

– Com massas pesadas e densas com um componente de farinha de 
centeio alto, para conseguir um melhor resultado de amassamento, 
recomendamos a inversão da ordem de adição de ingredientes, ou 
seja, primeiro adicione o fermento, de seguida, a farinha e o líquido 
no final. Também neste caso, aplica-se que a  levedura não deve 
entrar em contacto com o  líquido antes da máquina de pão ser 
iniciada.

– É necessário seguir este procedimento geral de adição de 
ingredientes para todas as receitas.

■	 A  temperatura ambiente da zona onde a  máquina de pão está 
localizada pode ter um efeito sobre o  tamanho final do pão acabado. 
A temperatura ambiente recomendada é de 15 ºC a 34 ºC.

■	 Coloque cuidadosamente o  recipiente de panificação A4 com os 
ingredientes na máquina de pão e empurre-o  para baixo de forma 
correta para que esteja firmemente fixado na zona interior da máquina 
de pão. Feche a tampa A2 e ligue o cabo de alimentação a uma tomada. 
Quando for ligada uma tomada, será produzido um sinal longo e 
a definição padrão: programa 1, duração do programa 03:10 e peso do 
pão 1360 g (3 lbs) e a cor da cozedura “média” aparecerá no ecrã B1. 

Nota:
Se não for pressionado nenhum botão dentro de 20 segundos, 
a luz de fundo do ecrã B1 será desligada.

■	 Utilize o botão “MENU” B2 para definir o programa pretendido. Utilize 
o botão “COLOR” (cor) B3 para selecionar uma cor da cozedura e o botão 
“LOAF” (PÃO) B6 para definir o tamanho do pão. Certos programas não 
permitem a definição da cor da cozedura ou tamanho do pão.

■	 Se quiser que o seu pão seja cozido mais tarde, defina o temporizador de 
início atrasado utilizado os botões B4 e B7. 

■	 Para iniciar a  máquina de pão, pressione o  botão “START/STOP” B5. 
Os dois pontos no tempo apresentado no ecrã B1 começa a  piscar e 
o tempo restante até o final do programa começa a contar. A máquina de 
pão inicia automaticamente as fases individuais do programa. O vapor 
é emitido através das aberturas de ventilação durante o  processo de 
cozedura. 

■	 Em programas: 1 – BÁSICO, 2 – TRIGO INTEGRAL, 3 – FRANCÊS, 4 – 
RÁPIDO, 5 – DOCE, 6 – BOLO, 10 – SANDUÍCHE e 11 – SEM GLÚTEN é 
produzido um som para sinalizar a opção de adicionar ingredientes. Se 
quiser fazê-lo, abra a  tampa A2 e adicione os ingredientes, tendo um 
cuidado especial para não ser escaldado pelo vapor quente que sai das 
aberturas de ventilação e área de cozedura.

■	 Quando o  programa terminar, será produzido um som. De seguida, 
a  máquina de pão irá mudar para o  modo de manter quente durante 
60 minutos. Se pretender terminar o modo de manter quente, mantenha 
o botão “START/STOP” B5 pressionado. 

■	 Quando o  programa terminar, abra a  tampa A2. Levante a  pega do 
recipiente de panificação A4 e retire o  recipiente de panificação 
A4 da máquina de pão. Utilize luvas de cozinha ao fazer tudo isto. 
Coloque o recipiente de panificação A4 numa base resistente ao calor 
e deixe o  pão arrefecer durante cerca de 10 minutos, enquanto ainda 
se encontra no seu interior. De seguida, vire o recipiente de panificação 
A4 ao contrário para soltar o pão. Se o pão não se soltar sozinho, mova 
as hastes algumas vezes. Para tirar as pás A3 do pão, utilize o gancho de 
remoção A6.

■	 Quando terminar de o  utilizar, retire a  máquina de pão da tomada 
elétrica e limpe todas as peças utilizadas de acordo com as instruções 
contidas no capítulo Limpeza e manutenção.

Cortar e armazenar o pão
■	 Deixe o pão arrefecer durante 20–40 minutos antes de o cortar.
■	 Para cortar fatias de espessura uniforme, utilize uma faca elétrica ou uma 

faca afiada com uma lâmina de serrilha.
■	 Envolva o pão não consumido num saco plástico. Pode armazená-lo à 

temperatura ambiente durante até 3 dias.

■	 Se pretender armazenar o  pão durante um período prolongado (até 
1 mês), coloque-o  num saco plástico ou um recipiente hermético e 
armazene-o num congelador.

■	  O  pão caseiro não contém conservantes, portanto não pode ser 
mantido durante tanto tempo quanto o pão comprado nas lojas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
■	 Antes de limpar o  aparelho, desligue-o  da tomada elétrica e 

deixe-o arrefecer.
■	 No caso de ser muito difícil remover as pás de amassar A3 das hastes, 

encha o  recipiente de panificação A4 com água quente e deixe atuar 
durante cerca de 30 minutos. De seguida, retire as pás de amassar A3 e 
limpe cuidadosamente com um pano húmido e limpe completamente.

■	 Limpe o  recipiente de panificação A4 por dentro e por fora com um 
pano humedecido. Para não danificar a  camada antiaderente, não 
utilize utensílios afiados ou produtos de limpeza com efeito abrasivo. 
O recipiente de panificação A4 deve ser completamente seco antes de 
ser colocado na máquina de pão.

Dica:
Após a limpeza, revista as pás de amassar A3 incluindo o buraco no 
meio com gordura de cozinha, que pode ser aquecida.

■	 Limpe a tampa A2 por dentro e por fora com um pano humedecido. De 
seguida, limpe tudo para que esteja completamente seco.

Atenção:
Podem aparecer manchas castanhas na superfície interna 
da tampa A2 e sobre as aberturas de ventilação. Estes são os 
resíduos de fumos dos ingredientes, que saíram em conjunto com 
o vapor de escape. Estas não têm efeito nocivo sobre o material 
da máquina de pão ou sobre a  qualidade do pão cozido. Basta 
remover estas manchas com um pano humedecido.
A  superfície do recipiente de panificação A4 pode sofrer 
descoloração após a utilização prolongada. Esta, no entanto, não 
tem efeito nocivo sobre o material da máquina de pão ou sobre 
a qualidade do pão cozido.

■	 Não submerja a máquina de pão em água ou em qualquer outro líquido.
■	 Antes de guardar a máquina de pão, certifique-se de que arrefeceu, está 

limpa e seca e que a sua tampa A2 está fechada.

COZER PÃO
Uma breve descrição dos ingredientes mais comuns utilizados para cozer 
pão
1) Farinha de pão
 A  farinha de pão tem um grande teor de glúten (portanto, também 

podemos chamá-la de farinha de alto teor de glúten contendo uma 
grande quantidade de proteína), tem uma boa elasticidade e pode 
levedar e manter o  tamanho do pão sem entrar em colapso sobre si 
mesmo. Devido ao facto de ter um teor de glúten superior ao da farinha 
normal, pode ser utilizada para cozer pães maiores. A farinha de pão é 
o ingrediente mais importante para cozer pão.

2) Farinha normal
 A  farinha normal é produzida da mistura de trigo mole e duro 

cuidadosamente selecionado e é adequada para cozer pão ou bolos de 
forma rápida.

3) Farinha integral
 A  farinha integral é feita da moagem de trigo e contém farelo de 

trigo e glúten. A farinha integral é mais pesada e mais intensa do que 
a farinha normal. O pão feito de farinha de trigo integral é geralmente 
menor em tamanho. Portanto, muitas receitas normalmente misturam 
a farinha integral e farinha de pão, para alcançar os melhores resultados 
possíveis.

4) Farinha de centeio
 A  farinha de centeio é destinada principalmente para cozer pães 

escuros. Esta contém uma grande quantidade de compostos 
minerais. Tem menos glúten que a farinha de trigo e, por conseguinte, 
geralmente é utilizada em combinação com farinha de trigo.

5) Farinha de milho e farinha de aveia
 A farinha de milho e farinha de aveia são feitas da moagem de milho 

e aveia. Estes são ingredientes de cozedura complementares e são 
utilizados para melhorar o sabor e a estrutura do pão.

6) Açúcar
 O açúcar é um ingrediente muito importante para obter um sabor doce 

e cor de pão. O açúcar branco ajuda no processo de fermentação.
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7) Levedura
 A  levedura ativa o  processo de fermentação da massa e produz 

dióxido de carbono, o que ajuda o pão para aumentar o seu volume e 
a modificar as fibras internas. 

 1 colher de chá de levedura biológica seca = 3/4 colheres de chá de 
levedura instantânea

 1,5 colher de chá de levedura biológica seca = 1 colher de chá de 
levedura instantânea

 2 colher de chá de levedura biológica seca = 1,5 colheres de chá de 
levedura instantânea

 A levedura deve ser armazenada no frigorífico, uma vez que se estraga 
a  uma temperatura elevada; verifique o  prazo de validade antes de 
utilizar. Volte a colocar no frigorífico rapidamente após cada utilização. 

Dica:
Seguindo o  procedimento descrito abaixo, pode descobrir se 
a levedura é fresca e biológica, ou não.
1.  Verta 1/2 copo de água morna (45–50  ºC) num copo de 

medição.
2.  Adicione 1 colher de chá de açúcar branco e misture-o, de 

seguida, polvilhe tudo com 2 colheres de chá de levedura.
3.  Coloque o copo de medição num local quente durante aprox. 

10 minutos. Não misture esta mistura. 
4.  A espuma deve atingir a extremidade do copo de medição. Se 

não, o fermento não é biológico.

8) Sal
 O sal é essencial para melhorar o aroma do pão e a cor de cozedura. Da 

mesma forma, o sal diminui a levedação. 
9) Ovos
 Os ovos podem melhorar a estrutura do pão, fazer o pão mais nutritivo 

e maior e dar ao pão o aroma específico do ovo. Se pretender utilizar 
ovos, deve retirar a casca e misturar uniformemente.

10) Gordura, manteiga e óleo vegetal
 A gordura pode fazer o pão mais fino e alargar o seu prazo de validade. 

Depois de ser retirada do frigorífico, a  manteiga deve ser derretida 
ou cortada em pequenos pedaços de modo a  que seja misturada 
uniformemente.

11)  Fermento em pó
 O  fermento em pó é utilizado principalmente para a  fermentação ao 

cozer pão e bolos no programa Ultra Rápido. Não é necessário tempo 
adicional para a  fermentação e gera um gás que cria bolhas e torna 
a estrutura do pão mais fina.

12) Bicarbonato de sódio
 O  mesmo que se aplica para o  fermento em pó. Também pode ser 

utilizado em combinação com o fermento.
13)  Água e outros líquidos
 A água é um ingrediente essencial na panificação. Geralmente aplica-

se, que a  temperatura da água mais adequada é de 20–25  ºC. No 
entanto, para a fermentação em programas acelerados, a água deve ter 
uma temperatura de 48–50 ºC. A água pode ser substituída por leite 
ou água misturada com um leite em pó a  2%, o  que pode melhorar 
o aroma do pão e criar uma melhor cor de cozedura. 

■	 Os vários tipos de farinha parecem semelhantes, no entanto, a eficácia 
da levedura ou a capacidade de absorção dos diversos tipos de farinha 
diferem substancialmente dependendo da região de crescimento, 
condições de crescimento, processo de moagem e prazo de validade. 
Para fins de teste, selecione várias marcas de farinha disponíveis no 
mercado, prove-as e compare os resultados, de seguida, selecione 
a farinha que, com base na sua experiência e preferências de paladar, 
proporciona os melhores resultados.

DICAS DA RECEITA
■	 Considere as relações de peso e volume em todas as receitas fornecidas 

apenas como informativas. Os resultados de cozedura dependem de 
vários fatores:
–	 A  dureza da água (quando é utilizada água demasiado macia, 

a massa sobe mais rapidamente).
–	 A  humidade relativa do ar (em caso de humidade, é necessário 

reduzir a quantidade de água em 1–2 colheres de sopa)
–	 Altitude acima do nível do mar (a mais de 750 m, a massa cresce mais 

rapidamente)
–	 Consistência dos ingredientes

■	 Pelos motivos mencionados acima, é recomendado o  ajuste da sua 
receita com base nas condições existentes.

■  A colher de medição A8 e copo de medição A7 são acessórios padrão da 
máquina de pão. A colher de medição A8 tem uma colher de medição 
em cada extremidade (grande e pequena). A capacidade da colher de 
medição pequena é de 5 ml. A capacidade da colher de medição grande 
é de 15 ml. O copo de medição A7 tem uma capacidade de 250 ml.

■	 O copo de medição A7 de um nível é equivalente a 150 g de farinha ou 
250 ml de água.

■	 A  colher de medição de um nível é equivalente a  6  g de sal, 3,5  g de 
fermento seco, 4,5 g de nutrientes de farinha, 3,5 g de cremor de tártaro 
ou 6 g de bicarbonato de sódio.

■	 Uma colher de medição de um nível é equivalente a 14 g de açúcar, 7 g 
de passas, 6 g de frutos secos, 6,5 g de leite em pó, 16 g de óleo. Um ovo 
inteiro pesa aproximadamente 50 a 60 g.

■	 Ao medir os ingredientes, coloque o copo ou colher de medição sobre 
uma superfície plana. Verifique a  quantidade exata de líquido com 
o copo ou colher de medição ao nível dos olhos.

Dica:
Se, por qualquer motivo, não pretende cozer o  pão de acordo 
com a  receita, pode comprar misturas de pão prefabricadas 
no supermercado. Com misturas prefabricadas, proceda 
sempre exatamente de acordo com as instruções fornecidas na 
embalagem do produto. Tenha também em consideração que, 
mesmo estas misturas de pão prefabricadas, às vezes, precisam de 
adição de fermento em separado.

Receita de pão básica
340 ml de água
1 colher de medição pequena de sal
3 colheres de medição grandes de açúcar branco
2 colheres de medição grandes de óleo vegetal
3 ¾ copos de medição de farinha de pão
2 ½ colheres de medição grandes de leite em pó com baixo teor de gordura
2 colheres de medição pequenas de nutrientes de farinha
1 ¼ colheres de medição pequenas de levedura seca
Definições da máquina de pão: Programa 1 – BÁSICO, tamanho do pão: 
900 g, cozedura: como preferencial.

Pão integral
340 ml de água
1 colher de medição pequena de sal
2 ½ colheres de medição grandes de açúcar branco
1½ colheres de medição grandes de óleo vegetal
1 ¾ copos de medição de farinha integral
2 copos de medição de farinha de pão
2 colheres de medição grandes de leite em pó com baixo teor de gordura
2 colheres de medição pequenas de nutrientes de farinha
1 ¼ colheres de medição pequenas de levedura seca
Definições da máquina de pão: Programa 2 – TRIGO INTEGRAL , tamanho 
do pão: 900 g, cozedura: como preferencial.

Pão francês
340 ml de água
1 ½ colheres de medição pequenas de sal
2 ½ colheres de medição grandes de açúcar branco
1 ¼ colheres de medição grandes de óleo vegetal
3 ¾ copos de medição de farinha de pão
2 ½ colheres de medição grandes de leite em pó com baixo teor de gordura
2 colheres de medição pequenas de nutrientes de farinha
1 ¼ colheres de medição pequenas de levedura seca
Definições da máquina de pão: Programa 3 – FRANCÊS, tamanho do pão: 
900 g, cozedura: como preferencial.
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Pão doce
240 ml de água
2 ovos
½ copo de medição de açúcar branco
½ colheres de medição pequenas de sal
1½ colheres de medição grandes de óleo vegetal
3 copos de medição de farinha de pão
2 ½ colheres de medição grandes de leite em pó com baixo teor de gordura
2 colheres de medição pequenas de nutrientes de farinha
1 colher de medição pequena de levedura seca
Definições da máquina de pão: Programa 3 – DOCE, tamanho do pão: 
900 g, cozedura: como preferencial.

Bolo
4 ovos
80 ml de leite
1 colher de medição grande de manteiga derretida
½ colheres de medição pequenas de sal
2 ½ colheres de medição grandes de açúcar mascavo
3 ¾ copos de medição de farinha
1 ½ colheres de medição pequenas de cremor de tártaro (bitartarato de 
potássio)
½ colher de medição pequena de bicarbonato de sódio
2 colheres de medição grandes de levedura seca

Nota:
Primeiro bata os ovos separadamente e, só depois, adicione-os aos 
outros ingredientes no recipiente de panificação.

Definições da máquina de pão: Programa 6 – BOLO

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA 
PANIFICAÇÃO

N.º Problema Causa Solução

1. Fumo a sair das 
aberturas de 
ventilação ao 
cozer

Alguns ingredientes estão 
presos no elemento de 
aquecimento inferior ou 
estão perto dele. Após 
a primeira utilização, pode 
ser causado por resíduos de 
óleo sobre o elemento de 
aquecimento.

Desligue a máquina de 
pão da rede elétrica, 
deixe-a arrefecer e limpe 
o elemento de aquecimento. 

2. O centro do pão 
está a cair.

O pão ficou na máquina de 
pão no modo de manter 
quente durante muito 
tempo.

Não deixe o pão na máquina 
de pão até o fim do modo de 
manter quente.

3. É muito difícil 
remover o pão.

As pás de amassar A3 estão 
presas no pão.

Mova as hastes para soltar 
o pão a do recipiente de 
panificação A4. De seguida, 
limpe o recipiente de 
panificação A4 e as pás de 
amassar A3 de acordo com 
as instruções no capítulo 
Limpeza e Manutenção.

4. Os ingredientes 
estão 
misturados de 
forma desigual e 
estão cozidos de 
forma incorreta.

1. Seleção do programa 
incorreto

Definir o programa correto.

2. Abriu a tampa A2 várias 
vezes depois de iniciar 
um programa.

Não abra a tampa A2 durante 
a última levedura.

3.  A resistência durante 
a mistura é muito grande, 
de modo que as pás de 
amassar A3 quase não 
viram e não amassam 
o suficiente.

Verifique se as pás de amassar 
A3 viram livremente e, de 
seguida, retire o recipiente 
de panificação A4 e inicie 
a máquina de pão sem carga. 
Se o aparelho não funcionar 
normalmente, contacte um 
centro de serviço autorizado.

5. O motor está 
a fazer um 
barulho, mas 
os ingredientes 
não estão a ser 
misturados.

O recipiente de panificação 
A4 não está colocado de 
forma correta ou a massa é 
demasiado volumosa.

Verifique se o recipiente 
de panificação A4 está 
colocado de forma correta e 
se a massa foi preparada de 
acordo com a receita e que 
os ingredientes têm o peso 
correto.

6. O pão é tão 
grande que 
está a ser 
pressionado 
contra a tampa 
A2.

O excesso de levedura, 
farinha ou água ou 
a temperatura ambiente 
estão demasiado elevados.

Verifique os fatores descritos, 
reduza a quantidade de 
ingredientes de uma forma 
adequada.

7. O pão é muito 
pequeno ou 
não ocorrer 
fermentação.

Não existe levedura ou 
existe pouca levedura, 
a levedura não é biológica 
devido ao excesso de 
temperatura da água, 
a levedura foi misturada 
com sal ou a temperatura 
ambiente está demasiado 
baixa.

Verifique a quantidade e 
a atividade da levedura, 
mova a máquina de pão para 
uma temperatura ambiente 
adequada.

8. A massa é muito 
volumosa e está 
a fluir para fora 
do recipiente de 
panificação A4.

A quantidade excessiva 
de líquidos levam a que 
a estrutura da massa 
seja demasiado fina ou 
demasiada levedura.

Reduza a quantidade de 
líquidos e leveduras.

9. O pão cai no 
meio.

1. Farinha inadequada 
ou uma farinha com 
uma data de validade 
expirada.

Use o tipo correto de farinha 
e verifique a sua data de 
validade.

2. Muita água faz com que 
a massa fique muito 
húmida e fina.

Altere a quantidade de água 
na receita.
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10. A estrutura do 
pão é muito 
densa.

1. Demasiada farinha ou 
água insuficiente.

Reduza a quantidade 
de farinha ou aumente 
a quantidade de água.

2. Muitos ingredientes de 
frutas ou demasiada 
farinha integral

Reduza a quantidade dos 
respetivos ingredientes e 
aumente a quantidade de 
levedura.

11. O centro do pão 
é demasiado 
esponjoso.

1. Uma quantidade 
excessiva de água ou de 
levedura ou o falta de sal.

Reduza a quantidade de água 
ou de levedura, conforme 
adequado e verificar se foi 
adicionado sal.

2. A temperatura da água 
está demasiado elevada. 

Verifique a temperatura 
da água.

12. Quando 
cozer bolos 
ou produtos 
cozidos com 
uma grande 
quantidade 
de açúcar, 
a cozedura é 
muito forte 
e a cor da 
cozedura é 
muito escura.

Várias receitas ou 
ingredientes têm um efeito 
sobre o resultado final; 
a cor da cozedura é escura 
devido a uma grande 
quantidade de açúcar.

Se uma receita contiver uma 
grande quantidade de açúcar 
resulta numa cor cozedura 
muito escura. Termine 
o programa 5 a 10 minutos 
antes do final automático do 
programa. Antes de retirá-lo 
deve deixar o pão ou bolo n 
recipiente de panificação A4 
durante cerca de 20 minutos 
com a tampa A2 fechada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Intervalo de tensão nominal .............................................................................220−240 V
Frequência nominal ........................................................................................................50 Hz
Potência nominal de entrada .................................................................................... 850 W
Nível de ruído ............................................................................................................ 65 dB(A)

O nível de emissão de ruído declarado do aparelho é de 65 dB(A), o que 
representa um nível A de potência acústica em relação a uma potência 
acústica de referência de 1 pW.

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À 
ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM 
USADOS
Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de 
resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO 
USADO

Este símbolo que surge nos produtos ou documentos 
originais significa que os produtos elétricos ou eletrónicos 
usados não devem ser eliminados juntamente com os 
resíduos urbanos comuns. Para efetuar a devida eliminação, 
renovação e reciclagem, entregue estes aparelhos aos 
pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns 
estados da União Europeia ou outros países europeus, pode 
devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar 

um aparelho novo equivalente.
A  eliminação correta deste produto ajuda a  poupar recursos naturais 
valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde 
humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada dos 
resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de recolha 
locais.
De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções 
em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.
Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as 
informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.
Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.
Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este 
produto, solicite as informações necessárias sobre o método de eliminação 
correto à autarquia local ou ao seu revendedor.

Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas 
da UE relacionadas com o mesmo.


