
Forno Elétrico 
de Embutir

ComeCe por aqui
Se você quer tirar o máximo 
proveito da tecnologia 
contida neste produto, leia 
o Guia Rápido por completo

Guia Rápido

BOC90

Cuidados Com 
seu produto

Limpeza externa da porta e paineL
Seu produto possui um verniz aplicado sobre o inox (na 

porta e no painel) que evita manchas de dedos, protege o 

produto, facilita a limpeza e deixa o visual ainda mais bonito.

Veja no Manual do Produto, no item “Manutenção e Lim-

peza” como deve ser realizada a limpeza nestas áreas para 

não danificar o seu produto.

Limpeza interna da porta
Para melhor experiência e valorização do seu tempo, a re-

alização da limpeza dos vidros internos da porta do seu 

novo forno elétrico deve ser realizada por um técnico au-

torizado Brastemp.

Assim que observar que a região interna da porta (regi-

ões não acessíveis) necessita de limpeza, entre em contato 

com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Brastemp e 

agende este serviço. Este serviço está coberto durante o 

período de garantia do produto.

Para dúvidas ou dificuldade na instalação e utilização do pro-

duto, acesse www.brastemp.com.br/assistencia ou a rede 
de Serviços Brastemp. Entretanto, informamos que a visi-

ta do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para 

instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

Como ligar seu produto
Para o primeiro uso do seu Forno Elétrico Brastemp (ou 

em caso de falta de energia elétrica) é necessário pri-

meiramente ajustar a hora do relógio para que as de-

mais funções sejam liberadas.

• Após ligar o seu forno, aparecerá no visor o tempo 

“12.00” e o ícone de “relógio“.

• Acione as teclas   para configurar o relógio e, 

após ajuste, toque na tecla Tempo  para confirmar 

a alteração. Após este passo, os dígitos dos minutos 

irão piscar até o seu ajuste.

• Com as teclas   defina os minutos desejados e 

confirme mais uma vez pressionando a tecla Tempo 

. Para maiores informações sobre o ajuste do reló-

gio consulte o “Manual do Produto”, acessando o item 

“Utilização Geral”, Primeiro uso e ajuste do relógio.

•  É necessário realizar o ajuste do relógio para que as fun-

ções possam ser utilizadas;

•  O produto não ligará caso o painel esteja piscando;

•  Este produto está programado para operar por até 6 

horas contínuas. Após 6 horas contínuas de uso, o for-

no desligará automaticamente e voltará para a tela do 

relógio. Após o desligamento, você poderá usá-lo nova-

mente, redefinindo a programação desejada.

Importante:
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diCas do  
painel digital

Seu Forno Elétrico Brastemp possui um painel digital 

fácil e prático para o seu dia a dia.

Leia as informações descritas no Manual do Produto 

para melhor entendimento de sua funcionalidade

funçõeS

O seu forno elétrico possui 9 funções para auxiliá-lo no pre-

paro das refeições.

Consulte o item “Utilizando as funções” e “Conhecendo as 

funções” no “Manual do Produto” para ter maiores deta-

lhes sobre a utilização do forno e entender qual a melhor 

função para cada tipo de preparo. Assim, você terá melho-

res resultados culinários.
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Início

Funções 
ConveCção

diCa: Ao utilizar a convecção no preparo de alimentos fer-
mentados, reduza a temperatura em 15°C para melhores 
resultados.

Para maiores detalhes sobre esta função, consulte o  

Manual do Produto, veja o item “Apresentação do Produto” -  

Convecção, na pág. 13.

Seu produto vem equipado com sistema de Convecção. 

Existem 6 funções que combinam a convecção de diferen-

tes maneiras trazendo assim, diferentes benefícios para 

o seu preparo. Durante o cozimento com convecção, o ar 

aquecido circula por meio de um ventilador posicionado na 

região traseira do forno.

A circulação do ar quente ao redor do alimento traz alguns 

benefícios, de acordo com o tipo de alimento preparado.

Alguns destes benefícios estão listados a seguir:

Assa de maneira mais uniforme. 

Reduz o tempo de preparo.

Permite preparos simultâneos e mais homogêneos.

Doura a superfície dos alimentos com maior velocidade.
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O seu forno acompanha um espeto giratório que pode ser 

combinado com algumas funções para garantir bons resul-

tados de cozimento.

Este método de cozimento é ótimo para assar frangos in-

teiros, mas ele também poderá ser utilizado com outros 

tipos de carne, como lombinho de porco.

utilizando o
espeto giratório

Para o uso do espeto observe as funções habilitadas (Grill 

, Turbo Grill  e Aquecimento Inferior com Convecção 

Turbo ) e que proporcionarão o melhor resultado para 

o seu preparo.

Antes de programar a função desejada certifique-se de 

que o encaixe e posicionamento do espeto giratório estão 

de acordo com as instruções descritas no Manual do Pro-

duto. Veja o item Utilização Geral (Espeto Giratório).

Em caso de dúvidas entre em contato com o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor Brastemp (informações na 

última página do Manual do Produto).

• Não é recomendado utilizar assados com mais de 2 kg.

• Certifique-se de retirar a pega do espeto antes de qual-

quer preparo.

Importante:
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