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BERTAZZONI SpA 
Via Palazzina 8 

42016 Guastalla RE 
ITALY 

 
 

WWW.BERTAZZONI-ITALIA.COM 

DO ESCRITÓRIO DO PRESIDENTE 
 
Caro novo proprietário de um produto Bertazzoni. 

Quero agradecer-lhe por haver escolhido um de 
nossos belos produtos. Sabemos que voc|ê tem 
muitas marcas e produtos para escolher e estamos 
emocionados que você tenha se decidido levar um 
de nossos produtos para sua casa.   

Temos tanto orgulho em fabricar nossos produtos 
quanto esperamos que você tenha em possuir um 
deles. Minha família começou a fabricar produtos de 
cocção em 1882. Cada um de nossos produtos é 
uma mescla da finesse do design italiano com uma 
tecnologia superior em eletrodomésticos. Da mesma 
forma que nunca poderemos substituir seu talent 
único para preparer refeições deliciosas, nós 
também fazemos nosso melhor em fazer o ato de 
cozinhar ser mais fácil, mais eficaz e mais divertido.  

Nossos eletrodomésticos são projetados de acordo 
com os estritos padrões de segurança e de 
performance dos mercados europeu e norte-
americano. Cada produto só deixa a fábrica após  
inspeção de qualidade e testes. Nossos parceiros 
distribuidores e oficinas de serviço estão sempre 
prontos a responder qualquer pergunta sua quanto 
como instalar, utilizar e melhor manter seu produto 
Bertazzoni.   

This manual will help you learn to use the product 
safely and most effectively and care for it so that it 
may give you the highest satisfaction for years to 
come.  

O manual também inclui instruções para o 
professional que irá instalar o produto em sua casa. 
Recomendamos a utilização somente de técnicos 
treinados em fábrica para a delicada tarefa de 
instalar e testar eletrodomésticos em sua residência. 
Por favor, telefone para o nosso SAC – Serviço de 
Assistência ao Consumidor caso necessite de ajuda 
em localizar um instalador professional treinado em 
fábrica localizado perto de você.  

 

Por favor, mantenha este manual sempre à mão 
para futura referência.  

Grazie! 
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 4 

ESTE ELETRODOMÉSTICO FOI PROJETADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. 
 

 
Este produto está conforme as normas diretivas européias 2002/95/CE.  
 

Este produto é marcado de acordo com a diretiva européia 2002/96/EC sobre detritos 
de equipamentos elétricos e eletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment -
WEEE) que é um guia de validade em toda a Europa sobre descarte e reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrônicos. 

 
 
 

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
Por favor, leia estas instruções antes de instalar ou de utilizar o forno pela primeira vez. Guarde estas 
instruções e reveja-as periodicamente. Mantenha as instruções em um local seguro e transfira-as para 

qualquer novo dono se o produto for revendido.  
 

O importador e o fabricante não serão responsáveis por qualquer dano à propriedade ou a pessoas 
causados por instalação incorreta ou utilização incorreta deste produto.  

 
O importador e o fabricante não são responsáveis por qualquer falta de precisão, por erros de transcrição 
ou de impressão, contidos neste manual. Adicionalmente, a aparência dos desenhos aqui contidos são 

meramente indicativos.  
 

O importador e o fabricante reservam-se o direito de efetuar mudanças em seus produtos, sempre que 
considerados úteis e necessários, sem que afetem a segurança essencial e as características operacionais 

dos mesmos.  
 

 

Geral Este produto obedece aos requisitos de segurança presente válidos.  

Este eletrodoméstico foi projetado para a utilização doméstica, somente: cozinhar, 
assar, grelhar, descongelar e aquecer alimentos. Não foi projetado para utilização 
industrial ou em laboratórios. Utilize este produto somente para o uso ao qual foi 
projetado. O uso impróprio do mesmo poderá levar a ferimentos pessoais e a danos 
materiais. O importador e o fabricante não são responsáveis por ferimentos 
pessoais, danos ao produto ou à propriedade causados pela utilização imprópria 
deste forno. 

Este produto não deve ser utilizado por pessoas que tenham deficiência física, 
sensorial ou mental, incluindo-se crianças, sem que haja a supervisão ou instruções 
de uma pessoa responsável.  

Crianças Crianças nunca devem ser deixadas sózinhas na área aonde o produto esteja em 
uso. Nunca deixe crianças pendurar-se ou debruçar-se sobre qualquer parte do 
produto.  

ATENÇÃO! Não armazene itens do interêsse de crianças em armários sobre um 
forno. Crianças subindo sobre o forno para alcançar esses itens podem se ferir 

Crianças não devem utilizar o forno sem supervisão a menos que a operação do 
produto tenha sido suficientemente explicada a elas de maneira que possam utilizar 
o produto em segurança. Crianças devem ser capazes de entender os potenciais 
riscos de uma utilização imprópria.  

Não permita que crianças toquem ou brinquem no produto ou próximo a ele quando 
o mesmo estiver em operação. O forno fica muito quente próximo de peças como o 
vidro da porta, da exaustão de resfriamento, do puxador e dos controles de operação. 
Use de muito cuidado para evitar queimaduras.   

 

 

Instalação Antes da instalação, certifique-se de que a voltagem e a ciclagem do produto 
constantes em sua plaqueta de identificação correspondem também às condições do 
fornecimento de energia à residência. Isso ajudará a prevenir ferimentos e/ou danos 
materiais ao produto. Em dúvida, consulte um eletricista qualificado.  
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Certifique-se também através de um eletricista qualificado que seu produto esteja 
propriamente instalado e aterrado.  

ATENÇÃO: O produto deverá ser efetivamente aterrado para garantir a segurança 
elétrica. Em dúvida, tenha o sistema elétrico de sua residência verificado por um 
eletricista qualificado. O importador e o fabricante não se responsabilizam por danos 
causados pela falta ou inadequação de um efetivo sistema se aterramento ou por 
falhas em observer os padrões e códigos de instalação elétrica locais.   

O forno não deverá ser operado até que esteja aeuadamente instalado.  

A instalação, manutenção e reparo do produto deverão ser performados pelo técnico 
de um serviço autorizado. Qualquer um desses trabalhos feito por pessoas não 
qualificadas poderá ser perigoso e invalidar esta garantia.  

Antes da instalação ou de serviços serem realizados, desconecte o fornecimento de 
corrente elétrica da área onde o trabalho será realizado desligando o disjuntor do 
circuito ou desligando a chave geral da residência.  

CUIDADO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO! 

Desconecte a corrente elétrica através do disjuntor elétrico antes de instalar o 
produto.  Providencie aterramento adequado para o produto. 

Use somente fios de cobre. 

Falha ao seguir estas instruções poderão resultar em ferimentos graves ou morte.    

ATENÇÃO! Coloque etiquetas em todos os fios, identificando-os, antes de 
desconecta-los durante manutenção. Erros de instalação da fiação podem causar 
uma operação imprópria ou perigosa do produto.  

Depois de qualquer manutenção feita, assegure-se da correção do produto antes de 
utiliza-lo novamente. 

 
Uso do Forno CUIDADO! Fornos podem produzir altas temperaturas e causar queimaduras.  

Não permita crianças de tocar o produto quando o mesmo estiver em uso.  

Utilize luvas refratárias quando colocar, mover, girar ou retirar itens no interior do 
forno. A resistência superior e as grades internas podem tornar-se muito quentes e 
causar queimaduras.  

Para prevenir queimaduras, ajuste e coloque as grades internas na melhor posição 
para sua utilização enquanto o forno ainda estiver frio.  

Abra a porta com cuidado para permitir que o ar ou vapor quente escapem antes de 
colocar ou remover alimentos do interior do forno.  

Para prevenir queimaduras, deixe as resistências esfriarem antes de limpar o forno.  

Durante o uso da função de auto-limpeza, o interior do forno aquece muito. Não 
permita que crianças toquem no produto.  

Remova todos os acessórios do interior do forno antes de iniciar o ciclo de auto-
limpeza. As altas temperaturas necessárias para auto-limpeza poderão danifica-los.    

A gaxeta da porta é essencial para um perfeito isolamento térmico. Cuidado deve ser 
tomado para não desgastar, danificar ou remover a gaxeta. Limpe somente peças e 
partes listadas neste manual. 

CUIDADO: Resistências elétricas podem estar quentes mesmo que não estejam 
luminescentes. Durante e depois da utilização do forno, não deixe que roupas 
e outros materiais inflamáveis entrem em contato com as resistências elétricas 
ou com outras superficies no interior do forno até que essas tenham tido 
suficiente tempo para esfriar.  Partes e componentes externos do forno, tais 
como portas, grades de ventilação, puxadores e painel de controle podem 
também se tornar muito quentes.  

 

Não bloqueie as saídas de ventilação do produto.  

Folhas de papel alumínio não devem ser utilizadas como forro da cavidade do forno.  

Não coloque panelas ou formas de assar sobre o fundo da cavidade do forno.  
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Não deslize potes ou panelas sobre o fundo da cavidade do forno pois isso poderá 
arranhar e danificar sua superfície esmaltada.  

Não deixe objetos de metal (papel alumínio ou panelas) ou o sensor de temperature 
de canes tocarem nas resistências elétricas.  

Não sente, pise ou coloque objetos pesados sobre a porta do forno aberta. 

Utilize somente o sensor de temperature de carnes fornecido com este forno. Caso 
necessite adquirir um novo sensor, contate o SAC – Serviço de Assistência ao 
Consumidor. Para prevenir danos, remova o sensor de temperatura do forno quando 
o mesmo não estiver sendo utilizado. 

Não aqueça no forno recipientes de comida ainda não abertos pois, com o calor, a 
pressão interior existente nesses recipientes poderá subir e fazer com que explodam.  

Nunca adicione água a alimentos em uma forma quente ou diretamente sobre 
alimentos no interior de um forno quente pois o vapor gerado poderá causar sérias 
queimaduras.  

Este forno deve ser utilizado somente para cocção. Não o utilize como secador, 
desumidificador, etc. Fumaça ou vapor emanados por colas, plásticos ou líquidos 
inflamáveis poderão ser peigosos.   Nunca guarde líquidos ou materiais inflamáveis 
sobre ou abaixo de um forno ou, ainda, próximos a suas superficies de cocção.  

Não use o produto para guardar/desidratar materiais inflamáveis. Risco de incêndio.   

Não utilize o produto como aquecedor de ambientes.  

Quando assar pizzas ou bolos congelados, coloque-os numa das grades internas 
coberta de papel pergaminho. Outros alimentos congelados como batatas fritas e  
iscas de peixe ou frango, poderão ser assados numa bandeja de assar.  

Sempre verifique se os alimentos foram suficientemente aquecidos. O tempo 
requerido para aquecer um alimento depende de um número de fatores, tais como 
temperatura inicial, quantidade de alimentos, tipo/consistência dos mesmos e da 
receita de preparação. Germes presentes em alimentos poderão ser eliminados 
somente a temperaturas muito altas (acima de 70°C) e depois de um tempo bastante  
longo (10 minutos ou mais). Selecione um período de cocção mais longo se estiver 
em dúvida se os alimentos foram cozidos inteiramente. Para ter certeza que a 
temperatura está bem distribuída no alimento, agite os alimentos antes de servir. 

Recomenda-se cobrir os alimentos preparados que sejam colocados no forno para 
reaquecimento. Isto ajuda a prevenir a umidade de condensar-se no interior do forno.  

Seja cuidadoso quando cozinhar com bebidas alcoólicas. O álcool evapora em 
temperaturas altas mas, em raras ocasiões, poderá inflamar-se quando em contato 
com resistências elétricas muito quentes.  

Significado dos símbolos relativos à segurança.   
 

Símbolo de Proibição 

 

Este é um símbolo de Proibição. 
Qualquer tipo de não-observância com instruções assinaladas com este 
símbolo poderão resultar em danos ao produto ou em colocar em perigo 
a segurança pessoal do consumidor.  

Símbolo de Cuidado 

 

Este é um símbolo de Cuidado. 
Exige-se que o produto seja manuseado em estrita observância das 
instruções marcadas com este símbolo; ou, de outra forma, danos ao 
produto ou ferimentos pessoais poderão ocorrer.  

Símbolo de Atenção 

 

Este é um símbolo de Atenção. 
Instruções marcadas com este símbolo poderão requerer cuidados 
especiais. Atenção insuficiente poderá resultar em ferimentos 
moderados ou leves ou danos ao produto. 

 

O presente manual contém informações de segurança importantes, as quais deverão ser estritamente 
observadas pelos consumidores. 

 

 

Outros  Não utilize limpadores a vapor para limpar o forno pois o vapor poderá penetrar no 
interior dos componentes elétricos do forno e causar um curto-circuíto.   
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Não deixe o forno sozinho quando cozinhar com óleos ou gorduras. Se 
sobreaquecidos, existe o risco de incêndio.  

Não use água para apagar incêndios de gorduras. Diminua a intensidade do fogo 
com produtos químicos secos próprios ou com um extintor de incêndio de espuma.  

Fique atento a peças soltas de vestuário quando operar um fogão ou cooktop poise 
elas representam um risco de incêndio. Certifique-se que cabos elétricos de outros 
eletrodomésticos não fiquem em contato ou interfiram com a porta do forno. 

Use somente luvas refratárias secas pois luvas molhadas ou úmidas sendo utilizadas 
numa superfície quente poderão resultar em uma queimadura por vapor. Não deixe 
que luvas refratárias sejam sujas com óleos ou gorduras. Não substitua o uso de 
luvas refratárias por toalhas ou outros itens volumosos.  

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES E REVEJA-AS PERIODICAMENTE. 
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        DIMENSÕES DO PRODUTO 

FORNOS PROFESSIONAL E MASTER (MODELOS PRO E MAS) 
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
INSTALADOR: POR FAVOR, DEIXE ESTAS INSTRUÇÕES COM O PROPRIETÁRIO DO FORNO. 

Conexão elétrica CUIDADO: Antes de instalar o forno, interrompa o fornecimento de energia 
desligando o disjuntor do circuíto elétrico no qual o forno esteja instalado ou 
desligue a chave-geral.  
O trabalho de instalação ou de manutenção do produto deverá ser efetuado 
somente por técnicos qualificados e de acordo com códigos vigentes. A 
instalação ou a manutenção feita por pessoas não qualificadas podem ser 
perigosas e poderão desabilitar a garantia do produto. O importador e o 
fabricante não são responsáveis por ferimentos pessoais, danos no produto 
ou na residência causados por uma instalação mal feita.  
Antes de ligar o forno na corrente elétrica, certifique-se que a voltagem e a 
frequência indicados na plaqueta de identificação do produto correspondem 
à aquela de sua residência. Caso esteja em dúvida, consulte um eletricista. 
Somente inicie a operação do produto depois do mesmo ter sido instalado 
no móvel ou armário.  

 

Corrente elétrica A conexão com a corrente elétrica deverá obedecer às normas e padrões 
legais estabelecidos. Antes de fazer a conexão, certifique-se que: 
- As especificações do sistema elétrico da residência e de suas tomadas 
elétricas sejam adequados para a potência máxima do produto (examine a 
plaqueta de identificação aplicada na parte traseira do produto.  
- As tomadas do Sistema elétrico da casa estejam equipadas com um 
sistema eficiente de aterramento em concordância às normas e padrões 
legais estabelecidos. O importador e o fabricante do produto não são 
responsáveis por um não-atendimento dessas instruções.  
- Uma linha elétrica e uma caixa de junção dedicadas devem ser utilizadas 
para conectar o forno a um circuito de 30A.   
L (fase) = fio Marrom; 
N (neutro) = fio Azul; 
Símbolo de Aterramento   = fio Verde-Amarelo. 

Tipos de cabos elétricos         Este produto está equipado com um terminal para a conexão elétrica                   
                                                   colocado em sua parte de trás, o qual é acessível removendo-se a tampa    
                                                   traseira do produto.  

Fornos elétricos para ser conectados a sistemas trifásicos normalmente saem 

de fábrica para conexão de uma única fase 220-240V e fornecidos com cabo 

de alimentação. Este forno é equipado com um cabo metálico flexível de 1,2m 

com 4 fios, pronto para conexão a uma fonte de alimentação dedicada de 3   
polos, 4 fios aterrados: 

Corrente/Cabo de elétrico 

  Corrente Nominal (A) / Cabo Elétrico 

        Modelos Potência 

Nominal  

em W 

 
Todos os modelos 5300W     24,1 A / 3 x 2,5 mm²   23,3 A / 4 x 2,5 mm² 15,0 A / 5 x 1,5 mm² 

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE 
Descarte da embalagem A caixa de papelão e outros materiais de embalagem servem para proteger 

o produto durante o seu transporte. Assegure-se que todos os itens de 
plástico e de embalagem sejam descartados de maneira segura e mantidos 
longe de crianças. Perigo de sufocamento.   

Descarte de produto antigo Produtos mais antigos poderão conter materiais e componentes que possam 
ser reciclados. Por favor, verifique as possibilidades de reciclagem desses 
materiais.  Assegure-se que o produto não apresenta perigo para crianças 
enquanto estiver guardado para o descarte. Antes de descartar o produto 
antigo, retire-o da tomada, corte seu cabo elétrico e retire sua porta.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Earth_Ground.svg
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 10

WIRING DIAGRAM 

Modelos: FD30PROX -  FD30MASXT - FD30PROXE -  FD30PROXT 
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CUT-OUT DIMENSIONS 

IMPORTANT Kitchen cabinets shall be made of materials capable of withstanding 
temperatures at least 117°F (65°C) above room temperature in order to 
avoid possible damage to the cabinets during oven usage. 

The oven must be installed into cabinetry and be supported from 
underneath. 

The oven vent at the bottom of the door must be left unobstructed. 

 
 

A   Vent cut-out 16” x 4” (406mm x 102mm) in the base of the cabinet 
B   Cut-out for power cord min. 1" x 1”  (2.54 x 2.54 cm.) 
C   Electrical connection box 
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INSTALANDO O FORNO 
 
PASSO 1 Fixe no piso do gabinete os perfís (fornecidos) para deslizamento. 

 
 
PASSO 2 Prepare a porta do forno para ser removida. Levante os fechos/grampos de 

segurança sobre cada dobradiça. Feche a porta do forno com cuidado até que os 
fechos/grampos salientes interrompam o movimento de fechamento. Puxe a porta 
para cima e remova-a do produto.  

 
 

PASSO 3 Conecte o forno à rede elétrica. 

PASSO 4 Deslize o forno dentro do gabinete e alinhe-o. 

PASSO 5 Reinstale a porta do forno. 

PASSO 6 Abra a porta do forno e localize os dois orifícios dos parafusos de fixação na 
moldura do forno. Marque e faça furos-guia (6mm). Fixe o forno no móvel inserindo 
dois parafusos através da moldura. Coloque os tampoões dos parafusos 
(fornecidos) sobre os mesmos para não deixa-los aparentes.  
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INICIANDO A OPERAÇÃO 

 

 
 

1  Control Panel (KNOBS only presents on PRO models) 
2  Cooling exhaust 
3  Self-clean cycle door lock 
4  Lights 
5  Food probe port (XT (models only) 
6  Convection fans 
7  Seven level shelf supports 
8  Data plate 
9  Oven door 
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COOLING FANS  Two cooling fans are concealed in the upper portion of the oven. They activate each 

time the internal temperature reaches 390F (200C) and continue to operate until the 
temperature drops to 320F (160C). Therefore the cooling fans may be on after the 
oven has been turned off. When the temperature inside the oven is over 280F 
(140C), the cooling fans activate each time the door is opened in order to avoid that 
the hot air escaping the cavity enters in contact with the control panel. Cooling fans 
are always operated when a cleaning cycle is selected. 

 
NOTE: COOLING FANS ARE DIFFERENT FROM THE CONVECTION SYSTEM 
FANS, WHICH ARE PLACED AT THE BACK OF THE OVEN CAVITY. 

 
 
OVEN LIGHTS Oven lights are activated each time the door is opened and when the oven is in 

operation. In ECO mode, the oven lights will not turn on during operation to save 
energy. During the following functions the oven lights are not activated: 
- Sabbath Mode 
- Cleaning cycle 
- Proofing 
- Defrost 

You can turn on the lights inside the oven by tapping  on the display. 
 

STEEL RACKS Slide the racks onto the runners on both sides of the oven. The racks have non-tip 
safety notches, which prevent them from being pulled out completely while the oven 
is in use.  
When inserting a rack, always check that the safety notches are at the back. To 
remove racks, raise them upwards and pull out. 

 
TELESCOPIC RACKS The oven is also equipped with full-extension telescopic racks that extend on ball 

bearing glides. The telescopic racks must be securely fastened to the side runners. 
Additional racks can be purchased as accessory (part # 901267). 

To change shelf position:  

- extract the rack out of the oven 

- lift the rack to disengage the runners 

- pull the rack out of the oven cavity 

- close the rack 

- install the rack in another position while completely closed 
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USANDO O DISPLAY LCD 

 
DESIGN SERIES OVENS (CON MODELS) 

 
 

PROFESSIONAL SERIES OVENS (PRO MODELS) 

 
 
 A TÁreas de controle Touchreas      B LCD Display      
 C Upper cavity Touch control areas             D Lower cavity Touch control areas             
 E Lower cavity Temperature knob      F Lower cavity Cooking modes knob  
 G Upper cavity Temperature knob      H Upper cavity Cooking modes knob 
 

 
 
 
COMEÇAR                  O painel LCD pode ser operador 1 minuto depois da corrente elétrica ser ligada.   

Para ativar o painel. 

DESIGN SERIES OVENS (CON MODELS) 
Tap for 2 seconds any of the touch control areas (A). The fol lowing icons will 
appear: 

Timer  Settings   Light   Start  
 

FORNOS ELÉTRICOS PROFESSIONAL (MODELOS PRO e MAS) 
Gire o seletor de modos de cocção (no lado direito das áreas C e D).  

Timer  Settings  
 

 
Uma vez ativados, cada um dos menus irá mostrar os ícones necessários para  
navegação e programação próximos das áreas dos controles touch.

Depois de 1 minuto sem qualquer operação, o display mostrará o modo stand- 
by para reduzir o consumo de energia e as áreas de controle touch irão desligar-se. 
Toque em qualquer controle por 2 segundos para reativar o display. 
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LEGENDA DOS ÍCONES 
 Timer  

 Lâmpadas  

 MenuUdeUAjustes 

 Começar 

 Rolar para Esquerda e para Direita e para Cima e para Baixo 

 Confirmar seleção 

 Remover seleção ou encerrar a função Menu  

 InterromperUaUCocção 

    retardar o tempo para começo/final ou food probe 

 Modificar o modo de cocção 

 Modificar a temperatura de cocção 
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AJUSTES   A       Ative o menu de AJUSTES com                 

Selecione   com               e confirme  

Ajuste os valores desejados            e confirme    rm  

Deixar menu  
 
 

 
 
Notas: ModoEECO:               Este ajuste reduz o consumo de energia por: 

‐ desligar o fono antes do final de um programa de cocção 
and usar o calor residual para completar o tempo de cocção. 

‐  desligar a lâmpada do forno durante a cocção. 
‐ desligar o display em modo stand-by. 

 
Nível de Áudio:           Nível de 1 a 3. No nível 1 não há som. 
 
Métrico ou Imperial:   Escala Métrica: graus Celsius/Kg/relógio 24 horas 

Escala Imperial: graus Farenheit/Lbs/relógio 12 horas (AM/PM) 
  
Modo SHOW ROOM:  Esta opção existe para demonstração do produto em show rooms.  
Neste modo, as resistências de aquecimento do produto não são ligadas. Nunca use o  

 
 
TIMER  Ative o TIMER  com  

Ajuste o tempo desejado com and confirm  
Leave menu  
 

Nota                            O Timer pode ser utilizado independentemente da Cocção. 
O display (painel) irá mostrar a contagem regressiva. Um tom será ouvido ao 
final dessa contagem. Para interromper o som ao final da contagem, pressione 
qualquer uma das áreas de controle Touch. Para mudar o Timer, entre novamente 

 
 

LIGHT                  Ligue ou desligue as lâmpadas no interior das cavidades pressionando este ícone. 

Nota: esta função não está disponível nos fornos da série PRO. 
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ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO 

Antes de utilizar o forno para a preparação de alimentos: 

• Remova o filme protetivo da porta do forno e do painel de controle. 

• Remova todos os acessórios de dentro do forno. 

• Remova todos as etiquetas das formas de assar e da cavidade do forno.   

• Remova todos os espaçadores, calços e material de embalagem da cavidade do forno. 

• Certifique-se que o ambiente esteja adequadamente ventilado. 

• Coloque o forno em operação no modo turbo em 260°C por cerca de 2 horas.  

EsAste procedimento pré-operação irá assegurar que todos os resíduos internos serão carbonizados antes do 
forno ser utilizado na preparação de alimentos.  
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OPERAÇÃO BÁSICA – MODELOS DAS SÉRIES PRO e MAS
 
COMEÇAR Ative o forno tocando por 2 segundos qualquer uma das teclas da área Touch. 

Comece a programação com  

Marque COOKING MODES (MODOS DE COCÇÃO) e confirme com  
 

 
 

Ajuste a COOKING TEMPERATURE (TEMPERATURA DE COCÇÃO) desejada 

com e confirme  
 

 
O forno irá começar o processo de PRE-HEATING (PRÉ AQUECIMENTO) em 
alguns segundos, mostrando a elevação da temperatura em seu painel de controle. 
O final do processo será confirmado com uma campainha. Coloque os alimentos no 
forno somente quando a temperature desejada tiver sido atingida.  

Nota A barra de pré-aquecimento não será mostrada nos processos de cocção Grill, Grill 
com Convecção, Desidratação, Descongelamento, Aquecimento e Levedar 

 

 
 

MODIFICAR/PARAR Modificar o COOKING MODE (MODO COCÇÃO) durante a cocção com  

Modificar COOKING TEMPERATURE (TEMPERATURA DE COCÇÃO) durante a 
cocção com  

STOP (PARAR) a cocção com  e confirme com  
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OPERAÇÃO BÁSICA – MODELOS DA SÉRIE PRO - MAS  
 
COMEÇAR Ative o forno girando o selector COOKING MODE (MODO DE COCÇÃO) (lado 

Direito) 

Selecione o COOKING MODE (MODO DE COCÇÃO) desejado continuando a girar 
o selector.  

Selecione a COOKING TEMPERATURE (TEMPERATURA DE COCÇÃO) girando o 
seletor de temperaturas (lado esquerdo).   

O forno irá começar o PRÉ-HEATING (PRÉ AQUECIMENTO) em alguns segundos, 
mostrando a elevação da temperatura em seu painel de controle. O final do 
processo de pré-aquecimento será confirmado com uma campainha. Coloque os 
alimentos no forno somente quando a temperatura desejada tiver sido atingida.  

Nota A barra de pré-aquecimento não será mostrada nos processos de cocção Grill, Grill 
com Convecção, Desidratação, Descongelamento, Aquecimento e Levedar 

 Para reduzir-se o tempo de pré-aquecimento, esse processo deverá ser feito 
sempre no modo turbo.  

 Cada modo de cocção tem uma temperatura ótima pré-estabelecida que aparecerá 
no painel de controle assim que o modo de cocção seja selecionado.  

 

MODIFICAR/PARAR Modifique o COOKING MODE (MODO DE COCÇÃO) durante a cocção girando o 
selector do modo de cocção.  

Modique a COOKING TEMPERATURE (TEMPERATURA DE COCÇÃO) durante a 
cocção girando o selector de temperaturas.   

Pare o processo de cocção girando o seletor de função até a posição OFF 
(DESLIGADO).   
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MENU DE GERENCIAMENTO DO TEMPO – TIMER, COCÇÃO PROGRAMADA/FINAL  
DE COCÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA 

 
 

COMEÇAR Depois de programar o forno para a cocção, toque  ou para entrar no 
menu de gerenciamento de tempo. 

 

 
 
 

AJUSTE O TIMER Esta função é simplesmente um conta-minutos: o timer poderá ser utilizado 
independentemente da cocção e não desligará o forno ao final do tempo 
programado.  Para o desligamento automático do forno, selecione END OF 
COOKING (FINAL DE COCÇÃO) (veja abaixo).  

Ative o TIMER (TEMPORIZADOR)  

Ajuste a duração de funcionamento desejada (10 horas, máximo) e 

confirme  

Feche o menu  

O painel irá mostrar a contagem regressiva. O encerramento desta contagem será 
confirmado com uma campainha. Toque em qualquer controle na área de controle 
Touch para interromper a campainha.   

Importante! A COCÇÃO NÃO IRÁ SE INTERROMPER AO FINAL DA CONTAGEM 
REGRESSIVA. DESLIGUE MANUALMENTE O FORNO E REMOVA OS 
ALIMENTOS PARA QUE ESSES NÃO SE SOBREAQUEÇAM OU QUEIMEM.  

 
FINAL DE COCÇÃO O forno irá desligar-se automaticamente depois que o tempo de cocção tenha 

terminado.  

Ative END OF COOKING (FINAL DE COCÇÃO)  

Ajuste a duração desejada (10 horas, máximo) e confirme com  

Feche o menu  

O painel de controle irá mostrar a contagem regressive. O forno irá desligar-se ao 
final da contagem e o painel mostrará END OF COOKING – BUON APPETITO! 
(FINAL DE COCÇÃO – BOM APETITE!) O final da contagem regressiva será 
confirmado através de uma campainha. Toque em qualquer seletor da área de 
controle Touch para interromper a campainha.  

 

MODIFICAR/CANCELAR   Ative o menu Final de Cocção e mude o valor de tempo escolhido.   

      Ajuste o tempo para 0:00 para cancelar. 

Nota   O tempo de cocção é calculado a partir do final do pré-aquecimento. Durante o pré-
aquecimento, o tempo não será mostrado no painel de controle.  

Não é possível ajustar Final de Cocção quando usar o sensor de temperaturas de 
carnes. Se o sensor for utilizado, a função Final de Cocção será apagada.   
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INÍCIO RETARDADO   O  forno irá funcionar na hora programada. 

Ative DELAY START (INÍCIO RETARDADO)  

Ajuste a hora desejada antes de ligar o forno e confirme com  

Feche o menu  

O painel irá mostrar a contagem regressiva. O forno irá ligar ao final dessa 
contagem. O final da contagem será confirmado por uma campainha.  

 

Nota DELAY START (INÍCIO RETARDADO) pode ser combinado com END OF 
COOKING (FINAL DE COCÇÃO). 

 

 
SENSOR DE TEMPERATURA  O sensor de temperatura está disponível somente no modelo                                                       
                                                    da Série PRO.  

              O sensor de temperatura de carnes monitora a temperature no interior dos  
              alimentos durante sua cocção, desligando o forno quando a temperatura
  for atingida. Essa função só poderá ser utilizada com os seguintes modos  
              de cocção: 

- Convecção 
- Assar 
- Assar com Convecção 
- Turbo 
- Grill 
- Grill com Convecção 

 
 Insira o sensor de temperatura no alimento a ser cozido. Para melhores resultados, 

insira o sensor o mais próximo possível do centro do alimento, certificando-se que o 
mesmo não esteja em contato com gordura ou ossos. A colocação inadequada do 
sensor poderá fazer com que o forno desligue muito cedo e resultar em alimentos 
não adequadamente cozidos. Com aves, certifique-se que o sensor não seja 
colocado em uma cavidade do alimento.   

 Ative  

Selecione a temperatura desejada para o alimento com , confirme-a com 

 
 

 
Depois da sequência de pré-aquecimento completada, o painel de controle irá 
mostrar a mensagem INSERT FOOD PROBE. CONTINUE?  (INSERIR O SENSOR 
DE TEMPERATURA. CONTINUAR?)  
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 Conecte o plugue do sensor na porta localizada no lado superior esquerdo da 

cavidade do forno. Coloque o alimento no forno e confirme com  

O painel de controle irá mostrar a temperature ajustada e a temperature real do 
alimento sendo medida pelo sensor. O forno irá desligar quando a temperature 
desejada para o alimento for atingida. O painel irá mostrar END OF COOKING – 
BUON APPETITO! (FINAL DE COCÇÃO – BOM APETITE!) O final da cocção será 
confirmado por uma campainha. Para interrompe-la, toque em qualquer selector da 
área de controle Touch.  

Nota A temperatura do sensor poderá ser selecionada a qualquer momento durante a 
cocção.  

Se o sensor não for inserido na sua porta, uma mensagem irá aparecer no painel 
solicitando a confirmação de que o sensor foi inserido. A cocção irá ser 
interrompida se o sensor não for inserido em sua porta. Selecione NO (NÃO) na 
tela de confirmação para continuar a cocção sem o sensor  

Importante NÃO DEIXE O SENSOR NA CAVIDADE DO FORNO QUANDO NÃO ESTIVER EM 
UTILIZAÇÃO.  
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GUIA DOS MODOS DE COCÇÃO 
MODO DETALHES SUGESTÕES/DICAS 

BAKE (ASSAR) 
 

Resistências de assar ON (LIGADAS) 

Convecção OFF (DESLIGADA) 

Temperatura 37°C – 260°C  

Use os 2 níveis mais baixos para as 
grades. 

 

Soufflés 
Merengues 
Bolo de anjo 
Bolo pequeno com recheio de creme 
Cookies 
Bolos 
Cheesecakes, 
Tortas 
Quiches 
Batatas assadas 

BAKE (ASSAR) COM 
CONVECÇÃO 
 

Resistência de BAKE (ASSAR) ON 
(LIGADA) na potência máxima 

Resistência do Grill ON (LIGADA) em 
potência média  

Ventilador de convecção ON (LIGADO)  

Temperatura 37°C – 260°C 

Use grades em níveis diferentes ao 
mesmo tempo. 

NOTA: Numa receita não criada para 
ser preparada em  forno de convecção, 
o ajuste de temperatura deverá ser 
reduzido em 15°C. 

Cookies 
Bolos 
Pães 
Massa de pão/bolo 
Cheesecake 
Tortas 
Quiches 
Batatas assadas 
Cassarolas 
 

CONVECÇÃO 
 

Ventilador de convecção e resistência 
de convecção ON (LIGADOS) 

Use grades em níveis diferentes ao 
mesmo tempo. 

Temperatura de 37°C – 260°C  

NOTA: Numa receita não criada para 
ser preparada em  forno de convecção, 
o ajuste de temperatura deverá ser 
reduzido em 15°C. 

Cocção suave de biscoitos,  soufflés e bolos.  

Em temperaturas mais altas, use este modo de 
cocção também para carnes delicadas e aves 
sendo assadas.  

 

TURBO 
 

Resistência de assar ON (LIGADA) na 
potência máxima 

Ventilador e resistência de convecção 
LIGADOS na potência  

Temperatura 37°C – 260°C 

Use grades nas posições 2 e 3 

Cocção uniforme com calor forte vindo de baixo. 

Pizzas, focaccia e pães. 

BROIL (ASSAR COM 
GRILL) 
 

Resistência de BROIL (ASSAR COM 
GRILL) ON (LIGADA) 

4 ajustes de potência, de LOW (BAIXA) 
(1) até HIGH (ALTA) (4) 

A resistência é aquecida em sua 
potência máxima pelos primeiros 3 
minutos e então a potência é reduzida 
gradativamente até a potência 
selecionada.   

Para alimentos que devam estar bem 
passados/assados somente em seu lado de cima. 

Gire o alimento se desejar/necessitar que o 
mesmo esteja bem passado/assado em ambos 
os lados.  

 

BROIL (ASSAR COM 
GRILL) E 
CONVECÇÃO 
 

Resistência de BROIL (ASSAR COM 
GRILL) ON (LIGADA) 

Ventilador de convecção ON (LIGADO) 

4 ajustes de potência, de LOW (BAIXA) 
(1) até HIGH (ALTA) (4) 

A resistência é aquecida em sua 
potência máxima pelos primeiros 3 
minutos e então a potência é reduzida 
gradativamente até a potência 
selecionada.   

 

Alimentos bem passados/assados de ambos os 
lados. Este modo de cocção é o preferido para 
assar de ambos os lados alimentos que sejam 
muito delicados para serem girados no interior do 
forno, tal como peixes, por exemplo.  

NOTA: O grau de cocção do alimento em um lado 
ou no outro podem ficar diferentes. 
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DESCONGELAR/ 
DESIDRATAR 
 

No modo DEFROST (DESCONGELAR) 
somente o ventilador é ativado para 
circular o ar no interior da cavidade. 
Todas as resistências elétricas 
permanecerão desligadas. 

No modo DEHYDRATE 
(DESIDRATAR) o ventilador estará 
ligado e a temperatura na cavidade é 
mantida em 37°C. 

Descongelar alimentos 

Desidratar alimentos, vegetais e flores. 

PROOFING 
(LEVEDAR) 
 

A resistência de assar estará ON 
(LIGADA) numa potência baixa e 
constante. 

O ventilador ficará ON (LIGADO) a 
cada 5 minutos para retirar o ar da  
cavidade.  

Utilize grades em qualquer nível. 

Para melhores resultados, coloque a massa de 
pão ou bolo numa tigela e cubra-a com uma 
toalha.  

WARMING 
(AQUECIMENTO)  
 

A resistência de assar estará ON 
(LIGADA) numa potência baixa ou 
media.  

Temperatura pré-ajustada em  
60/76/93°C. 

Utilize o modo de aquecimento em Modo Sabático 
durante essa observância religiosa.  

 

 
BROIL (GRILL) / GRILL COM CONVECÇÃO 

A resistência do Grill funciona em 4 diferentes níveis de potência 
 
A resistência será aquecida na potência máxima durante os 3 primeiros minutos de operação e, a partir daí, 
a potência deverá ser reduzida para obter-se os diferentes resultados desejados na cocção.  
 
Nível 1 produz um leve escurecimento da superfície do alimento.  
Nível 4 produz um intenso calor irradiado que provocará um escurecimento rápido do alimento.    
 
Selecione o nível de potência de acordo com o efeito desejado no alimento. 
 
Selecione BROIL (GRILL) para deixar a comida mais escurecida somente em seu lado de cima. Assim, este 
modo de cocção requer que os alimentos sejam virados caso se deseje que os mesmos estejam totalmente 
escuros.   
 
Selecione BROIL WITH CONVECTION (GRILL COM CONVECÇÃO) para deixar os alimentos levemente 
mais escuros também no seu lado de baixo. Este é o modo de cocção preferido para assar de ambos os 
lados alimentos que sejam muito delicados para serem virados, tais como, peixes, por exemplo. A cor e o 
grau de cocção em cada um dos lados poderão ser diferentes.  
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SUGESTÕES PARA A OBTENÇÃO DE MELHORES RESULTADOS 
GRELHANDO E TOSTANDO 

 
AJUSTE PARA O DESEJADO NÍVEL DE COCÇÃO 

 
 

ALIMENTO POSIÇÃO 
DE GRADE 

MODO DE 
COCÇÃO 

TEMPERATURA TEMPO DE 
COCÇÃO 

APROXIMADO  

 SUGESTÕES 

Hamburgers 
de 2,5cm de 
espessura 

6 
Grill 

Grill com 
Convecção 

Nível 4 15 a 20 minutos 

Grelhar até que 
não estejam 

mais rosados no 
interior 

T-Bone steak 6 
Grill 

Grill com 
Convecção 

Nível 4 12 a 20 minutos 
Grelhar até o 

nível desejado 
de cocção 

Fraldinha 6 
Grill  

Grill com 
Convecção 

Nível 4 12 a 20 minutos 
Grelhar até o 

nível desejado 
de cocção 

Posta branca 
ou lagarto 

5 
 

Bake (Assar)  
Bake (Assar) com 

Convecção 
165°C 20 a 25 min para 

cada ½ quilo 

Porções maiores 
irão requerer 
mais tempo. 

Reduza o tempo 
quando usar 
Assar com 
Convecção. 

Lombo assado 5 
Bake (Assar)  

Bake (Assar) com 
Convecção 

165°C 20 a 25 minutos 
para cada ½ quilo 

Asse até que os 
sucos da carne 

sejam eliminados 
Peito de frango 

sem osso e 
sem pele 

6 
Grill 

Grill com 
Convecção 

Nível 3 20 a 25 minutos 
Asse até que os 
sucos do frango 

sejam eliminados 

Coxas de 
frango 5 

Grill 
Grill com 

Convecção 
Nível 3 25 a 30 minutos 

Retire a pele e 
asse até que os 
sucos do frango 

se evaporem 

Metade de 
frango 5 

Grill 
Grill com 

Convecção 
Nível 4 30 a 45 minutos 

Utilize pinças e 
asse até que os 
sucos do frango 

se evaporem 

Frango assado 4 
Bake (Assar) 

Bake (Assar) com 
Convecção 

175°C 75 a 90 minutos 

 Reduza o tempo 
de cocção 

usando Assar 
com Convecção. 
O tempo poderá 
ser aumentado 
se o frango for 

recheado. 

Peru 4 
Bake (Assar) ou 

Bake (Assar) com 
Convecção 

165°C 20 a 25 min para 
cada ½ quilo 

Reduza o tempo 
se utilizar Assar 
com Convecção. 
O tempo poderá 
ser aumentado 
se o peru for 

recheado. 
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SUGESTÕES PARA UM MELHOR RESULTADO – ASSANDO PÃES E BISCOITOS  
OBSERVE INSTRUÇÕES DE COCÇÃO DAS EMBALAGENS 

 
ALIMENTO TAMANHO DA FORMA  

(cm) TEMPERATURA (°C) TEMPO 
(minutos) NÍVEL 

Cookies 30x38 Forma baixa 185° 8 a 12 2..5 
Bolo de camadas 20 or 22 Redonda 175° 25 a 35  2..5 
Bolo simples 22x33 Assadeira  175° 30 a 40  2..5 
Bolos Redondos 30 Forma com furo 160° 60 a 75  2..5 
Brownies 22x22 Assadeira 160° 20 a 25  2..5 
Biscoitos 30x38 Forma baixa 215°  10 a 15  2..5 
Pão rápido 20x10 Forma profunda 175° 55 a 70  2..5 
Muffins 12 Assadeira para muffin                   215° 14 a 19  2..5 
Bolo de frutas 22 de Diâmetro 215° 35 a 45  2..5 
Assado com frutas 22x22 Forma 200° 25 a 30  2..5 
Pão de forma 20x10 Forma de pão 185° 25 a 30  2..5 
Pãezinhos 22x32 Forma 200° 12 a 18  2..5 
Pãezinhos de canela 22x32 Forma 185° 25 a 30  2..5 
Bolo de levura 30x38 Forma baixa 200° 20 a 30  2..5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGESTÕES PARA MELHORES RESULTADOS - AQUECENDO 

 
ALIMENTO TEMPERATURA 

Carne de gado (70°C) 
Bacon (90 - 110°C) 

Biscoitos e Muffins (com tampa) (80 – 90°C) 
Cassarolas (com tampa) (80 – 90°C) 
Peixes e frutos do mar (80 – 90°C) 

Alimentos fritos (90 - 110°C) 
Molhos de carne/cremosos (com tampa) (80°C) 

Assados de Ovelha ou vitela (80 – 90°C) 
Panquecas e Waffles (com tampa) (90 - 110°C) 

Batatas assadas (110°C) 
Purê de batatas (com tampa) (80°C) 

Bolos e salgadinhos (80°C) 
Pizza (com tampa) (110°C) 

Carne de porco (80 – 90°C) 
Carne de aves (com tampa) (80 – 90°C) 

Vegetais (com tampa) (80°C) 
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SUGESTÕES PARA MELHORES RESULTADOS - DESIDRATANDO 
 

ALIMENTO PREPARAÇÃO 
TEMPO 

APPROXIMADO 
(minutos) 

PRONTO QUANDO… 

Maçãs 

Corte em fatias de ½ cm 
e mergulhe numa 

mistura de ¼ de xícara 
de suco de limão com 2 

xícaras de água 

11-15 Levemente flexível 

Bananas 

Corte em fatias de ½ cm 
e mergulhe numa 

mistura de ¼ de xícara 
de suco de limão com 2 

xícaras de água 

10-15 Macias, flexíveis 

Cerejas 
Lave-as e seque-as com 
uma toalha. Remova as 

sementes 
10-15 Flexível e mastigável 

Casca e pedaços de 
laranja 

Descasque e corte em 
pedaços de 0,5-0,6cm 

Cascas:2-4 

Pedaços: 12-16 

Casca de laranja: seca e 
quebradiça. 

Pedaços de laranja: película 
esteja seca e frágil, fruta esteja 

levemente seca. 

Anéis de abacaxi Seque com uma toalha 
Em calda: 9-13 

Fruta fresca: 8-12 
Macios e flexíveis 

Morangos 

Lave e seque com uma 
toalha. Corte em fatias 

de 1cm. Coloque-os 
deitados na forma sobre 

sua pele 

12-17 Secos, quebradiços 

Pimenta vermelha 

Lave e seque com uma 
toalha seca. Remova 

brotos e pique em 
pedaços de 2,5cm 

16-20 Secos e sem nenhuma umidade 
do lado de dentro 

Cogumelos 

Lave e seque com uma 
toalha, Retire brotos e 
ramos. Corte em fatias 

finas de 2mm 

7-12 Duros e secos 

Tomates 
Lave e seque bem 

numa toalha. Corte em 
fatias finas de 2mm 

16-23 Seco, duro  e na cor vermelho 
escuro 

Orégano, sálvia, 
tomilho, salsinha , 

erva-doce 

Lave, enxague bem e 
seque com uma toalha 

de papel 
3-5 Crocante e quebradiço 

Manjericão 

Use folhas de 
manjericão com 7 – 
10cm. Salpique com 
água, agite e retire a 

umidade e seque 
levemente 

3-5 Crocante e quebradiço 
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A FUNÇÃO ASSISTANT 
Disponível nos modelos XT 

Desenvolvida com a ajuda e consultoria do Chef professional italiano Roberto Carcangiu, a exclusiva função 
ASSISTANT da Bertazzoni é um revolucionário sistema de otimização para a cocção doméstica utilizando-
se o forno elétrico. O ASSISTANT é pré-programado com combinações finamente calibradas de modos de 
cocção, de temperature e de sequencias de tempo para a cocção ideal de cada tipo de alimento. O Sistema 
não lhe disponibilizará receitas – essas têm a escolha a seu cargo. O ASSISTANT, simplesmente, “pilotará” 
o forno para ajudar-lhe a tirar o máximo de suas próprias receitas de forno.  

Tenha a satisfação de selecionar as sequências já armazenadas no ASSISTANT que melhor se adaptem ao 
seu próprio estilo de cozinhar e a seu bom gusto culinário. Depois que você tenha se familiarizado com 
essas sequencias, você será capaz de construir novas sequencias de sua própria criação e armazena-las 
no ASSISTANT para future uso. 

O ASSISTANT está disponível somente nos modelos XT junto com um sensor de temperature de alimentos 
para melhor controle.  

 

O MENU ASSISTANT

 

 
 
 

GERENCIAR – Selecione o tipo de alimento, peso/tamanho, tipo de cocção e o 
acabamento desejado e deixe o Assistant genciar a cocção até que seu prato esteja 
perfeito.  

ARMAZENAR – Depois de você ter cozinhado uma refeição perfeita, nomeie a 
sequência a cocção e deixe o Assistant armazena-la para future utilização.  

RECUPERAR – Recupere uma combinação previamente armazenada e deixe o 
Assistant gerenciar o forno de acordo com as instruções que você selecionou para 
aquele prato.  

PÃO 

BOLOS E CONFEITOS 

PEIXE 

CARNE 

PASTA 

PIZZA 

AVES 

VEGETAIS 
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COMEÇO                   Ative o forno tocando qualquer selector da área de controles Touch por 2 segundos 

Comece a programação com  

Selecione ASSISTANT  com  ou com o selector direito e confirme 

com  

Selecione MANAGE (GERENCIAR)  com e confirme  

Selecione TYPE OF FOOD (TIPO DE ALIMENTO) com  e confirme  

Categorias de alimentos selecionadas irão guia-lo através da seleção de parâmetros 
adicionais (por exemplo para carne: peso, corte, temperature para o sensor). Siga as 
instruções do painel de controle, selecione os parâmetros adequados e confirme.   

O forno começará com o pré-aquecimento e assinalará o final do ciclo de pré-
aquecimento com uma campainha. Coloque o prato no forno somente depois que o 
pré-aquecimento tenha sido completado.  

 
O painel de controle irá mostrar o tempo restante até o final da sequência de cocção.  

O forno irá desligar no final do ciclo de cocção programado. O forno irá mostrar END 
OF COOKING – BUON APPETITO! (FINAL DE COCÇÃO – BOM APETITE!). O final 
da cocção será assinalado por uma campainha. 

Importante:  A COCÇÃO IRÁ CONTINUAR COM O CALOR RESIDUAL. REMOVA O PRATO DO 
FORNO IMEDIATAMENTE PARA EVITAR A SOBRECOCÇÃO.  

SENSOR DE Se a sequência de cocção requerer o uso do sensor de temperatura, o painel de 
controle irá indicar-lhe a necessidade de inserir na programação a temperatura 
desejada (mais baixa = mal passado, mais alta = bem passado). 
Quando o ciclo de pré-aquecimento estiver completado, o painel de controle irá 
lembrar-lhe de inserir o sensor de temperatura. Conecte o plugue do sensor de 
temperatura n o ponto adequado da cavidade do forno assim que o pré-aquecimento 
tiver se completado. A sequência de cocção irá começar somente depois da confirmação 
que o sensor de temperatura foi corretamente inserido.   

 
Quando utilizar o sensor de temperatura, o painel de controle irá mostrar a 
temperatura do sensor (presente e objetivo) em vez do tempo restante até o final da 
cocção.  

O forno irá se desligar quando a temperatura medida pelo sensor alcançar o nível 
de temperatura programado. O painel de controle irá mostrar END OF COOKING – 
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BUON APPETITO! (FINAL DE COCÇÃO – BOM APETITE!). O final do ciclo de 
cocção será assinalado por uma campainha.  

Importante:  A COCÇÃO IRÁ CONTINUAR COM O CALOR RESIDUAL. REMOVA O PRATO 
DO FORNO IMEDIATAMENTE PARA EVITAR A SOBRECOCÇÃO. 

PARAR/MODIFICAR Para interromper uma cocção, pressione o seletor STOP (PARAR) cocção e 
confirme. 

Com a função ASSISTANT ligada, não será possível alterar o modo de cocção, a 
temperatura ou o tempo. Se um tempo de cocção adicional for necessário, utilize o 
forno em modo manual até que o resiltado desejado seja obtido.  

Importante: As sequencias pré-programadas de cocção foram calibradas para a cocção de 
alimentos começando à temperatura ambiente. Se utilizar alimentos congelados 
para a preparação de um prato, primeiramente, descongele-o antes de começar a 
sequência.  

 
Nota : No modo de assar em temperature baixa, o alimento será assado numa 

temperatura muito baixa, portanto, por um tempo muito longo. O tempo para assado 
poderá atingir 5/5 horas de acordo com o tamanho da peça de carne.  

No modo ASSISTANT, o tempo é calculado a partir do final do pré-aquecimento. 
Certifique-se de colocar o alimento no forno assim que o tempo para pré-
aquecimento tenha se encerrado. De outra maneira, o tempo de cocção poderá ser 
muito curto.  

Todos os métodos de cocção foram baseados em alimentos frescos, exceto aonde 
indicado. Para alimentos congelados, aja conforme seu procedimento normal.  

 
FUNÇÃO ASSISTANT – TABELA DE OPÇÕES 

 
Alimento Preparação Sensor Tempo de Cocção 

Pré-Programado* 

Carne 

Assado tradicional sim  
Assado a baixas temperaturas sim  

Refogada na sua própria gordura  90 min. 
Cocção lenta sim  

Fritura de forno  6 min. 

Aves Assado tradicional sim  
Cocção lenta sim  

Peixes 

Assado tradicional sim  
Fritura de forno  12 min. 

Grelhado (com sensor) sim  
Grelhado– manual  7 min. 

Massas Massa de pastel de forno  35 min. 
Massa de pão   25 min. 

Pão Manual  22 min. 
Com sensor sim  

Pizza Pizza caseira  14 min. 

Pasta Congelada - para gratinar sim  
Fresca – para gratinar  35 min. 

Vegetais 
Cozidos / Sautè  20 min. 

Grelhados  7 min. 
Batatas assadas  50 min. 

* Tempo indicado não inclui o pré-aquecimento 
 
COCÇÃO LENTA A cocção  lenta permite a cocção de peças muito grandes (acima de 4kg) de carne e 

aves por períodos de várias horas numa temperatura de cocção baixa. Nesse modo 
de cocção, a mesma não se encerra quando a temperatura programada no sensor é 
atingida mas, de maneira constante, a temperatura é mantida no alimento. Uma vez 
atingida a temperatura programada no sensor, a mesma será mantida continuamente. 
Dessa forma, a ação manual de desligar o processo será necessária. Um tempo de 
cocção de 12 horas é sugerido mas, de maneira automática, o programa será 
desligado após 24 horas de funcionamento.  
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TIPOS DE CORTE DE CARNE  

Tipo de corte Tipo de carne  
Menos macia Acém  

Peito bovino 
Presuntada 

Costela de dianteiro 
Paleta de porco 

Pernil de cordeiro 
Assado de porco 

Mais macia Filé Mignon 
Contra-Filé 
Filé Suíno 

Traseiro de cordeiro 
Coxa e sobre-coxa de frango 

 
 

 

 

SALVAR  O ASSISTANT salva suas últimas sequências de cocção para uso futuro. 

Selecione ASSISTANT  com ou com o selector direito e confirme 

 

Selecione SAVE (SALVAR)  com e confirme  

O painel de controle irá mostrar as últimas sequências de cocção feitas, indicando 
as combinações de modos de cocção feitos, temperaturas e tempos de cocção 
utilizados no ciclo.     

 
 

Confirme  

Selecione FOOD CATEGORY (CATEGORIA DE ALIMENTOS) e confirme  

Entre um nome para a sequência de cocção – faça a rolagem no teclado com 

 e confirme cada letra com  

NOTA: a rolagem será acelerada mantendo-se o dedo nas áreas de controle Touch. 
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Confirme com   

Selecione  para deixar esta programação sem salvar a sequência. 

Depois de salvar a sequência, o painel de controle irá mostrar o menu principal do  
ASSISTANT.  

Importante A memória do forno poderá armazenar um total de até 32 sequências 
personalizadas de cocção em adição à aquelas pré-programadas. Quando a 
memória estiver cheia e você tentar adicionar outra sequência de cocção, surgirá a 
mensagem pedindo-lhe para eliminar uma das sequências de cocção préviamente 
inseridas na memória.  

A programação de fábrica eliminará passos que não sejam significativos para os 
resultados de cocção como funções utilizadas por menos de 1 minuto.  

Um máximo de 4 passos diferentes de cocção (combinação de 
função/temperatura/tempo) poderá ser gravada numa sequência. 

 
 
 
 
RECUPERAR                Para recuperar tudo o que foi previamente inserido na sequência pessoal, siga 

estes simples passos. 
 

Selecione ASSISTANT  com ou com o selector direito e confirme 

 

Selecione RETRIEVE (RECUPERAR)  com e confirme com  

Selecione FOOD CATEGORY (CATEGORIA DE ALIMENTOS)e confirme  

Selecione uma sequência anteriormente inserida e confirme  

 
Você terá as seguintes opções: 
- START (COMEÇAR): começará imediatamente yma sequência de cocção. 
- MODIFY (MODIFICAR): permite que seja mofificada a categoria de alimentos e 

o nome associado com uma sequência pessoal de cocção. 
- DELETE (APAGAR): apaga a sequência de cocção selecionada. Confirmação 

será requerida. 
 
 
Nota:   Se nenhuma sequência de cocção for salva, um menu vazio será mostrado. 
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SABBATH MODE (MODO SABÁTICO) 

 
Este programa especial foi projetado para observância religiosa. 
 
COMEÇAR Ativo forno tocando qualquer seletor da área de controles Touch por 2 segundos.  

Comece a programação com  

Selecione WARMING (AQUECIMENTO) com ou com o seletor direito e 

confirme  

Selecione S.M. e confirme  

O forno ligará e pré-aquecerá até que a temperature de 100°C seja alcançada. 
Logo, a temperature será mantida constante até que o forno seja desligado. A 
abertura da porta não fará com que haja um imediato reaquecimento do forno: o 
aquecimento irá continuar de acordo com uma combinação de utilização 
independente do uso.  

As lâmpadas do forno não ligarão no Modo Sabático mesmo que a porta seja 
aberta.  

 

MODIFICAR/PARAR Para modificar o modo de cocção: 

(  
- FORNOS DA SÉRIE PRO - MAS: utilize o seletor de modo de cocção   

(direito) 

Desligue o forno com    
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CICLO DE AUTO-LIMPEZA 
 

DESCRIÇÃO No ciclo de auto-limpeza, a cavidade do forno será aquecida a temperaturas muito 
altas para incinerar quaisquer resíduos no interior do forno. Depois do ciclo de auto-
limpeza, todos os resíduos incinerados são transformados em cinzas e poderão ser 
retirados com uma esponja macia molhada.  

Sucos de frutas que tenham sido derramados ou espirrados poderão descolorir 
permanentemente as superficies internas do forno. Essa descoloração é 
permanente mas não irá afetar a eficiência do esmalte do forno.  

Se o forno não for limpo regularmente, restos de alimentos encrustrados poderão 
se tornar difíceis de serem eliminados, mesmo com a função CLEAN (LIMPEZA). 

BLOQUEIO DA  Devido às temperaturas extremamente altas alcançadas na função de auto-limpeza, 
a porta será bloqueada automaticamente após 1 minuto de uso. Uma vez que o 
ciclo tenha sido terminado e a temperatura interna do forno tenha baixado para 
menos de 260°C.  

 

 

PREPARAÇÃO Antes de iniciar a função CLEAN (LIMPEZA): 

- Remova os restos de alimentos maiores e os depósitos/poças de gordura da 
cavidade do forno. Restos maiores e gordura poderão se inflamar a 
temperaturas muito altas.  

- Remova todos os acessórios do forno pois a alta temperatura alcançada durante 
o ciclo irá danificar esses acessórios.   

COMEÇAR 
 

Modelos PRO - MAS: ajuste ambos seletores para CLEAN (LIMPEZA).  

NOTA: Se qualquer um dos seletores for movido da posição clean, o ciclo será 
interrompido.  

Selecione os modos de limpeza REGULAR (PADRÃO) ou ECO (ECOLÓGICO). O 
ciclo padrão é mais longo do que o ciclo Ecológico e, portanto, utiliza mais energia 
elétrica.  

Confirme que todos os acessórios foram removidos da cavidade do forno para 
então começar o ciclo de limpeza.   

A porta do forno estará bloqueada durante o ciclo e não será possível operar o 
forno durante a realização da limpeza.  

Durante o ciclo de limpeza, os ventiladores estarão funcionando o tempo todo. 

O final do ciclo de limpeza será confirmado com uma campainha.  

A porta do forno permanecerá bloqueada até que a temperatura caia abaixo de   
260°C. 

PARAR 

Modelos PRO - MAS: desloque qualquer um dos seletores da posição CLEAN 
(LIMPEZA).  

CUIDADO O interior do forno ainda estará numa temperatura alta quando a liberação 
automática da porta for efetuada. USE DE MÁXIMA CAUTELA PARA EVITAR 
QUEIMADURAS. 
Caso "SELF CLEAN" (AUTO-LIMPEZA) seja acidentalmente acionada, desligue o 
forno e espere até que sua temperatura se reduza para a abertura da porta ser 
liberada. 
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LIMPANDO O FORNO 
 
FRONTAL Limpe derramentos na parte frontal do forno imediatamente. Derramamentos 

poderão causar descoloração das superficies de vidro ou aço do produto.  

Limpe a parte frontal com uma esponja ou pano, limpos e macios, detergente líquido 
neutro e água morna. De maneira alternativa, use um pano de microfibra limpo e 
molhado, secando com um pano macio.   

Todas as superficies são vulneráveis a arranhões que, sobre o vidro, poderão causar 
o estilhaçamento da superfície de vidro.  

Todas as superficies poderão tornar-se descoloridas e até mudar de cor se ficarem 
em contato com produtos de limpeza não indicados.  

Nos modelos PRO, o painel de controle é protegido com um vidro transparente que 
é muito delicado. Evite o contato desse vidro com produtos de limpeza. Não 
esfregue sua superfície. Limpe com sabão líquido neutro e seque com um pano 
macio e seco.   

INTERIOR Cuidado: Perigo de queimaduras! Deixe o forno esfriar antes de iniciar a limpeza.  

 Limpe o interior do forno com uma solução de água quente, detergente neutro de 
louças  e uma esponja macia ou escova macia de nylon.  

 Não utilize produtos ou acessórios de limpeza abrasivos, escovas duras, palha de 
aço, esponja de aço, facas ou outros objetos pontiagudos. 

 Evite limpar a gaxeta em volta do forno (selando o painel de vidro da porta). Esse 
componente é fabricado de fibra de vidro e será danificado se esfregado ou 
raspado. 

 Não utilize limpadores de forno no interior ou em nenhuma outra parte do produto.
   

Sugestões O acabamento de porcelana da cavidade do forno é resistente a ácidos mas não é à 
prova de ácidos. Resíduos de comidas ácidas, como, por exemplo, sucos de frutas   
cítricas, tomates, vinagre, álcool ou leite devem ser limpos com um pano para que não  
sejam cozidos sobre a porcelana numa próxima utilização do forno.  

Remova as grades quando for limpar o interior do forno.  

As resistências elétricas no interior do forno não requerem limpeza. Essas 
resistências queimam qualquer resíduo derramado sobre elas quando estiverem 
em funcionamento. Resistências estão permanentemente conectadas. Também não 
é necessário limpar a tela de proteção do grill sobre a resistência do grill.   

Para evitar danos às superficies do forno durante limpezas, evite utilizar o  
seguinte:  

- Produtos de limpeza que contenham amônia, soda, acídos ou cloro;   
- Removedores de limo;  
- Saponáceos regulares ou cremosos; 
- Limpadores com solventes; 
- Limpadores de aço inoxidável; 
- Detergentes de lavalouças; 
- Limpadores de fornos; 
- Limpadores de vidros; 
- Esponjas ou escovas abrasivas; 
- Raspadores pontiagudos de metal. 

 

SENSOR DE  Lave em água morna com sabão neutro e uma esponja macia. Enxague em água 
corrente. Não deixe o sensor submerso em água. Não lave o sensor de temperatura 
em uma lavalouças.  

ACESSÓRIOS              Lave em água morna com sabão neutro e uma esponja macia. Enxague em água         
                                       corrente. 
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SUBSTITUINDO AS LÂMPADAS DO FORNO  

 
CUIDADO!  Desconecte a corrente elétrica antes de qualquer manutenção no forno.  

Para substituir as lâmpadas do forno, remova sua capa protetiva. Não será 
necessário retirar os suportes das grades.   

NOTA: Tocar no bulbo das lâmpadas diretamente com os dedos poderá fazer com 
que as lâmpadas queimem. Sempre utilize luvas ou use a proteção de um pano 
para remover as lâmpadas.  
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GUIA DE SOLUÇÕES RÁPIDAS 
 

PROBLEMA NO FORNO POSSÍVEIS CAUSAS E SUAS SOLUÇÕES 

Forno não funciona O forno não está conectado à corrente elétrica. Chame um técnico 
qualificado para verificar o disjuntor, fiação ou fusíveis. 

O ciclo de auto-limpeza não é 
ativado 

Porta não está bem fechada e fechadura não bloqueia a porta.  

Porta não abre Forno ainda está em modo de auto-limpeza. A fechadura da porta 
será liberada quando uma temperature segura for alcançada.  

Luz do forno não funciona Lâmpada está queimada. 

Forno não está conectado à corrente elétrica. 

Ciclo de limpeza ainda está ligado.  

Porta do forno está bloqueada e 
não abrirá depois do produto 
resfriado 

Desligue o forno em seu disjuntor e espere por 5 minutos. Ligue 
novamente o disjuntor. O forno deverá religar-se novamente e ser 
totalmente operável.  

Forno não está aquecendo 

Verifique o disjuntor ou Caixa de fusíveis de sua residência. 

Certifique-se que haja corrente elétrica para o forno.  

Certifique-se que a temperatura do forno tenha sido selecionada.  

Luz do forno não está 
funcionando adequadamente 

Luz do forno não ilumina 
suficientemente 

Substitua ou recoloque a lâmpada se solta ou defeituosa. 

Poderão haver resíduos em volta da cobertura da lâmpada. Limpe a 
cobertura da lâmpada com um pano seco e limpo. 

Luz do forno permanece ligada Verifique se não há alguma obstrução ao fechamento da porta. 
Verifique se a dobradiça não está amassada.  

A cobertura da lâmpada não 
pode ser removida 

Poderão haver resíduos em volta da cobertura da lâmpada. Limpe a 
cobertura da lâmpada com um pano seco e limpo antes de tentar 
remover a cobertura da lâmpada novamente.  

 

Mensagens específicas de erro poderão aparecer no painel de controle em caso de mal 
funcionamento. Chame o SAC – Serviço de Assistência ao Consumidor (0800 41 5757) informando 
qual a mensagem que aparece no painel para que seja feito um diagnóstico simples e preciso do 
problema.   
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GLOSSÁRIO 
Timer Temporizador 

Cooking modes Modos de cocção 

Cooking temperature Temperatura de cocção 

Pre-Heating Pré-Aquecimento 

Stop Parar 

Off Desligar, desligado 

End of cooking Final de cocção 

Delay start Início retardado 

Insert food probe Inserir o sensor de temperature dos alimentos 

On Ligado 

No Não 

Bake Assar pães, bolos e biscoitos 

On Ligado 

Broil Assar com grill 

Low Baixa 

High Alta 

Defrost Descongelar 

Dehydrate Desidratar 

Proofing Levedar 

Warming Aquecimento 

Manage Gerenciar 

Type of Food Tipo de alimento 

Food Probe Sensor de temperatura dos alimentos 

Save Salvar 

Food Category Categoria de alimento 

Retrieve Recuperar 

Start Começar 

Modify Modificar 

Delete Apagar 

Sabbath Mode Modo Sabático 

Clean Limpar 

Regular Padrão 

ECO Ecológico 

Auto-Clean Auto-Limpeza 

 
 



Certificado de Garantia  
O prazo de garantia do produto terá como referência inicial a data da nota fiscal de venda 
ao consumidor onde deve constar o modelo e características de produto; 
-  3 (três) meses de garantia legal; e, 
-  9 (nove) meses de garantia contratual. 
A não apresentação de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal 
esteja preenchida incorretamente impedirá o usufruto da garantia expressa neste 
certificado. 
 

Estão excluídos do presente certificado de garantia, casos de corrosão provocada por 
riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como 
eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que 
danifiquem a qualidade do material componente; 
 

Condições: 
Qualquer comportamento anormal do produto que for constatado neste produto deve ser 
imediatamente comunicado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 41 5757). 
Caso necessário um Serviço Autorizado deverá ser contatado para agendamento de 
inspeção técnica e laudo do produto. A relação atualizada de prestadores de serviço 
poderá ser consultada em (www.lofra.com.br). 
Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como 
de fabricação e além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. 
Peças de vidro, plástico, borracha, bem como os acessórios e as peças sujeitas ao 
desgaste natural pelo uso, tais como trempes, espalhadores, manípulos e tampas dos 
queimadores, são garantidos contra vícios de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto. 
 

A Garantia perderá a Validade quando: 
Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de 
identificação do produto. 
O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de 
Instruções, utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, 
laboratorial, industrial, etc.) e reparado por assistência técnica não credenciada. 
O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado. 
O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, 
modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas (a relação 
atualizada pode ser encontrada em www.lofra.com.br ) e/ou sem o acompanhamento 
prévio da equipe técnica BERTAZZONI.  
O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor. 
 

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá: 
Despesas com Instalação do produto. 
Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, 
amassamentos ou atos e efeitos da natureza. 
O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia 
elétrica e/ou falta ou inadequação do gás no local onde o produto está instalado. 
Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde 
será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, 
esgoto, alvenaria, aterramento, etc.). Chamadas relacionadas unicamente a orientação 
de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de 
cobranças. 

http://www.lofra.com.br/
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Anotações Úteis 

 
Anote aqui dados que poderão ser úteis no futuro 

 
DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 
 
 Loja: 

 Número da Nota Fiscal: 

 Data de Aquisição: 

 
DADOS DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
  
 Modelo: 

 Número de Série: 

 
DADOS DO INSTALADOR: (busque no site www.lofra.com.br  os dados  atualizados dos 
instaladores disponíveis em sua região). 
 
 
  
OUTRAS ANOTAÇÕES: 
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Importado e Distribuído por: 

LOFRA Sud America Ltda. 
Rua Tomazina, 79 
Pinhais, PR – BRASIL 
CEP: 83325-040 
CNPJ: 03.624.173/0001-79 

www.lofra.com.br 
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