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Banho-Maria 

Manual de utilizador 

Por favor leia e guarde estas instruções. Apenas para 

uso doméstico. 

Especificações 

Elétricas: 230V~, 50Hz; 1200W 

Capacidade: 19 litros (20 quartos) 

 

 

 

Modelos: 8700/8710                                                                                 08/2011 

Leia e entenda todas as instruções antes de utilizar o 

aparelho. CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE!  
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Precauções 

● Este aparelho deve ser colocado numa superfície plana. 

● Não deixar ao aparelho sem supervisão durante o uso. 

● Nunca colocar o aparelho em água. 

● Não operar o Banho-Maria se estiver vazio. 

● Não encher demasiado o aparelho com água. 

● Nunca mover o aparelho quando estiver ligado ou cheio de líquido quente. 

● Não tente reparar ou substituir o fio caso esteja danificado. Contacte um agente de 

reparação qualificado. 

● Evite tocar nas superfícies quentes. Certifique-se que o fio não entra em contacto com 

quaisquer superfícies quentes. 

Operação 

Desembale cuidadosamente o Banho-Maria e certifique-se que não está danificado.  

● Adicione cerca de 4 litros de água ao contentor de aço inoxidável. Nunca encha 

demasiado com água. O tabuleiro da comida nunca pode ficar a boiar, mesmo quando 

estiver vazio. Remova o excesso de água imediatamente. 

● Ligue o botão de controle de temperatura. A luz indicadora irá acender, mostrando 

que o aparelho está ligado. Ajuste para a temperatura correta no botão de controlo de 

temperatura: 

a: as definições 4-6 são destinadas a aquecimento inicial. 

b: as definições normais vão do 1-3. 

c: Quando o banho-maria atingir a temperatura desejada, ajuste o botão de controlo 

de temperatura para uma definição mais baixa. É recomendado o uso do nível de 

aquecimento mais baixo de modo a manter a temperatura da comida. 

Nota: o banho-maria não é indicado para sopas ou molhos, nem deve ser usado para 

re-aquecer comida fria ou congelada.  

● Mantenha sempre fechado com a tampa quando não estiver em uso. 

Limpeza e manutenção 

A limpeza frequente prolonga a vida do aparelho. 

● Desligue sempre o aparelho da ficha quando não estiver em uso, ao encher ou ao 

limpar. 

● Os restos de comida devem ser removidos imediatamente das superfícies exteriores 

com um pano húmido. Não utilize detergentes contendo químicos nem esponjas 

abrasivas.  

● O banho-maria e a tampa podem ser lavados na máquina de lavar louça. 

● Nunca mergulhe o aparelho em água.  

 


