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Acessar o site www.brastemp.com.br/assistencia, através de seu computador ou smartphone.
Decodifi car o QR Code ao lado:

1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code; 

2. Aponte a câmera; 

3. Aguarde a decodifi cação; 

4. Acesse a página.

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode: 

Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).

As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

A Brastemp acredita que é possível transformar o ordinário em extraordinário. Por isso, empenha-se em desenvolver 
produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família. Siga corretamente as 
instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto. A Brastemp está à sua disposição para 
esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.
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1 Tabela descritiva das funções do forno elétrico

SÍMBOLO DA 
FUNÇÃO

FUNÇÃO INDICAÇÃO DE PREPARO NÍVEL DE 
PRATELEIRA

PREAQUE
CIMENTO

MODELOS 

AQUECIMENTO 
INFERIOR

A função é indicada para preparos 
delicados como bolo, biscoito e pudim.

Níveis 1 e 2 Sim BFD5G 
BFD5V
BFS5C
BYS5C

ASSAR 
CONVENCIONAL

A função é indicada para a maioria 
dos assados como pão de queijo, 
lasanha, peixes, pães e carnes de baixa 
espessura.

Níveis 1 e 2 Sim BFD5V 
BFD5G
BFS5C
BYS5C

AQUECIMENTO 
INFERIOR COM 
CONVECÇÃO

Indicada para assar 2 pratos ao mesmo 
tempo, como duas assadeiras de bolo, 
pão de queijo, biscoitos, entre outros. 
Pode ser necessário inverter a posição 
dos pratos durante o assamento para 
garantir maior homogeneidade no 
preparo.

Duas assadeiras na 
mesma prateleira - 
nível 2.

Duas assadeiras em 
prateleiras diferentes 
- níveis 1 e 3.

Sim BFS5C
BYS5C

ASSAR TURBO A função é indicada para assados 
grandes de carne. Com as duas 
resistências superiores ligadas, o calor 
é mais intenso, resultando em um 
douramento maior da superfície do 
alimento.

Nível 1 Não BFS5C
BYS5C

GRILL Tostar pães (fazer torradas), gratinar 
massas e finalizar preparos.

Nível superior Não BFD5V 
BFD5G 
BFS5C 
BYS5C 
(BFS5G)

VAPOR Indicada para o preparo de peixes, 
pães, carnes e pudins. Para o preparo 
de pudins, recomenda-se utilizar o 
vapor durante todo o preparo. Para o 
preparo de pães, utilize o vapor apenas 
no início do assamento. No cozimento 
de carnes, finalize o preparo sem o uso 
do vapor para permitir o douramento 
da superfície.

Níveis 1 e 2 Sim BFS5C
BYS5C

MANTER 
AQUECIDO

Indicado para manter os alimentos 
aquecidos após o preparo. Recomenda-se 
utilizar o tempo máximo de uma 
hora para evitar o ressecamento do 
alimento. 

Níveis 1 e 2 Não BFD5V 
BFD5G
BFS5C
BYS5C

TERMÔMETRO 
MEAT CONTROL

Componente para monitorar a 
temperatura interna no preparo de 
carnes grandes. O termômetro deve 
ser inserido por completo no alimento. 
Garanta que a ponta esteja em contato 
com a carne, e não com ossos.

Níveis 1 e 2 Não BFS5C 
BYS5C

DESCONGELAR Indicado para descongelar carne moída, 
peixes, peito de frango e sobremesas 
congeladas.

Níveis 1 e 2 Não BFS5C
BYS5C

O seu fogão possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia. Para 
melhor entendimento de como ativar as funções, familiarize-se com as teclas e os símbolos do painel eletrônico Fulltouch.
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VIDRO TEMPERADO

2 Modelos BYS5C e BFS5C 
1. Tecla CANCELAR: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas +/-: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla Modos: seleciona as funções desejadas.
4. Tecla Temperatura: seleciona a função temperatura.
5. Tecla Timer/Relógio: para ajuste da hora e tempo de des-

ligamento do produto elétrico.
6. Tecla Função Vapor: seleciona a função VAPOR.
7. Tecla Função Grill: seleciona a função GRILL.
8. Tecla Luz do Forno: acende e apaga a luz do forno.
9. Tecla INICIAR KEY LOCK: para iniciar as funções progra-

madas para o forno. Quando pressionada por 3 segundos, 
ativa a função KEY LOCK.

1

2

2

2

2

9

3

3 4 5

1

6 7 8

2.1 AJUSTANDO A HORA
Notas: 
• Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a ener-

gia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o 
procedimento.

• Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” 
piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, 
pressione a tecla CANCELAR. A tela ficará sem nenhuma 
informação, como se estivesse apagada.

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2 2

3

1

2.2 TEMPORIZADOR
O seu forno possui a opção que possibilita monitorar um tempo pré-programado para auxiliar nas suas atividades diárias. Este 
comando pode ser acionado sem que o produto esteja em funcionamento. 
Para acionar o temporizador:

1. Pressione a tecla Timer/Relógio. 
2. Pressione as teclas + e - para ajustar o tempo.
3. Pressione INICIAR KEY LOCK para começar a contagem.

Importante:
• Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e 

utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não esti-
ver mostrando a hora, para isso selecione a função que 
desejar.

• Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer 
momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste 
tópico.

1. Pressione a tecla Timer/Relógio por 3 segundos até 
“12:00” piscar na tela.

 Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar.  
Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá 
ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas ins-
truções de ajuste de hora. 

2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas + e -.
3. Para confirmar o horário, pressione a tecla INICIAR KEY LOCK. 
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2.5 LUZ DO FORNO
Para visualizar seus preparos sem precisar abrir a porta do forno.

1. Para acender a luz do forno, pressione a tecla Luz do 
Forno. Pressione novamente a tecla Luz do Forno para 
apagar a luz.

Modos Vapor Grill
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3

2

3

2

4

1

TIMER AUTO DESLI

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO

3

1

2.3 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno elétrico quando o timer chegar em “00:00”. 
Para selecionar o auto desligamento do forno elétrico:

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a modo de assa-
mento.

2. Pressione as teclas + e - para ajustar a Temperatura do 
modo de assamento e pressione INICIAR KEY LOCK para 
gravar a temperatura.

3. Para ajustar o tempo pressione as teclas + e - para selecionar 
o tempo desejado.

4. Após ajustado o tempo e temperatura, pressione a tecla 
INICIAR KEY LOCK para iniciar o processo. Ao final do ciclo, 
será emitido um aviso sonoro e o forno se desligará auto-
maticamente.

5. Para cancelar o processo a qualquer momento, antes do 
tempo predeterminado, aperte a tecla CANCELAR.

Notas: 
• É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “2.4 

Usando o forno sem timer”.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

2.4 USANDO O FORNO SEM TIMER
É possível utilizar o forno sem acionar o timer. 
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a função dese-
jada.

2. Se desejar, ajuste a temperatura do forno elétrico. Pressione 
a tecla INICIAR KEY LOCK para confirmar a temperatura.

3. Quando o display mostrar “00:00”, pressione INICIAR KEY 
LOCK para iniciar o ciclo sem TIMER AUTO DESLIGAMENTO.

Importante:
• É possível acionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 

seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer 
momento, siga as instruções do item “2.3 Função Timer 
Auto Desligamento”.

• Caso o timer não seja ajustado, durante o ciclo de prepa-
ro irá aparecer o nome da função selecionada alternan-
do com a frase “TEMPO DE PREPARO” e o tempo.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR.
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2.7 CONHECENDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO

FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR

Neste modo de assamento apenas a resistência inferior (não visível) é ligada. É indicada para o preparo de alimen-
tos delicados como bolo e pudim, sem prejudicar o ponto de cozimento e qualidade do alimento.
O uso de assadeiras de alumínio é recomendado. 
Utilize preferencialmente os níveis mais baixos de prateleira, como as posições 1 ou 2 (contando de baixo para cima).
Para utilizar a função siga os seguintes passos:

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2 2

4

1 3

1. Pressione a tecla Modos até a função “1. AQUECIMENTO 
INFERIOR” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura de 180 °C. 
Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando 
as teclas + e -.

3. Opcionalmente, é possível definir o tempo de preparo pres-
sionando a tecla Timer/Relógio. Para fazer o ajuste, utilize 
as teclas + e -.

 Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emiti-
do, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá na tela.

4. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione 
a tecla CANCELAR.

O forno entrará em modo de preaquecimento e a tela mos-
trará a temperatura atual do forno. Quando o forno atingir a 
temperatura selecionada, um sinal sonoro será emitido indi-

cando o final do preaquecimento e a tela mostrará o tempo 
restante de preparo. Se o tempo não foi definido, a tela mos-
trará a temperatura selecionada.
Ao finalizar o preaquecimento, se um tempo de preparo for 
configurado, o timer começará a contar o tempo estabelecido 
(tempo decrescente). Caso o tempo de preparo não seja con-
figurado, a tela mostrará um tempo crescente para contar o 
tempo em que o preparo estará no forno. 
Nota: Neste caso, o forno não desligará automaticamente.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -. 

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que con-
tinuará ligado até que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Embora seja possível alterar a temperatura após o preaque-
cimento, a função em progresso deixa de exibir a tempera-
tura real do forno e passa a exibir somente o novo ajuste, 
mesmo que este valor ainda não tenha sido alcançado.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

1 . AQUECIMENTO IN

Modos Vapor Grill
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1

2.6 TRAVANDO OS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)
A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch. Este travamento proporciona segurança para 
que nenhum ajuste seja modificado por acidente.

Para ativar a função KEY LOCK 
1. Clique e mantenha pressionada a tecla INICIAR KEY LOCK 

por aproximadamente 3 segundos.

Para desativar a função KEY LOCK
1. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK por aproximadamen-

te 3 segundos.

Nota: Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo 
KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá no display.

PAINEL TRAVADO

Importante:
A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continua-
rão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.



7

FUNÇÃO ASSAR CONVENCIONAL

Neste modo de assamento, a resistência inferior é ligada juntamente com a resistência superior interna. É indicada 
para o preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utilizada tanto para assados grandes 
como pedaços de carne e frango, peixes, tortas, pães e massas. Não é indicada para alimentos delicados, como 
massas de bolo, pois o calor fornecido pela resistência superior pode dourar o alimento antes do término do cozi-

mento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadeiras de teflon é recomendado para amenizar a diferença de assamento 
entre o topo e a base do bolo. 
Utilize os níveis 1 ou 2 da prateleira.
Para utilizar a função siga os seguintes passos:

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2 2

4

1 3

4. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione 
a tecla CANCELAR.

O forno entrará em modo de preaquecimento e a tela mos-
trará a temperatura atual do forno. Quando o forno atingir a 
temperatura selecionada, um sinal sonoro será emitido indi-
cando o final do preaquecimento e a tela mostrará o tempo 
restante de preparo. Se o tempo não foi definido, a tela mos-
trará a contagem crescente.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -.

Nota: Assim que o tempo acabar, o produto desligará as re-
sistências. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que 
continuará ligado até que a tecla CANCELAR seja pressionada.

2 . ASSAR CONVENCI

1. Pressione a tecla Modos até a função “2. ASSAR CONVEN
CIONAL” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura de 180 °C. 
Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando 
as teclas + e -.

3. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo pres-
sionando a tecla Timer/Relógio. Para fazer o ajuste, utilize 
as teclas + e -.

 Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emiti-
do, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá na tela.

CONVECÇÃO

Seu produto possui funções de assamento que são combina-
das com o sistema de convecção. O sistema de convecção pro-
move uma circulação mais homogênea do ar dentro do forno, 
resultando em um aquecimento mais homogêneo do alimento.
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 al-
guns benefícios, de acordo com o tipo de alimento preparado. 
O assamento com convecção permite o preparo de porções 
maiores de alimentos ou dois alimentos ao mesmo tempo. 
No seu produto existem 2 funções que combinam a convec-
ção de diferentes maneiras trazendo assim, diferentes be-
nefícios para o seu preparo. Alguns destes benefícios estão 
listados a seguir:

1. Elimina “pontos quentes” dentro do forno e, portanto, o 
alimento pode assar mais uniformemente.

2. Reduz o tempo de cozimento ao permitir preparos simul-
tâneos.

3. Doura a superfície dos alimentos com maior velocidade.
Dicas importantes para o uso das funções com convecção:
• Não cubra os alimentos com tampas ou folhas de alumínio. 

Cobrir os alimentos diminui os benefícios da convecção.
• Evite abrir a porta do forno durante o assamento.
• Escolha utensílios com bordas baixas para permitir uma me-

lhor circulação do ar ao redor do alimento. 
• Pode ser necessário reduzir a temperatura ou o tempo de 

assamento. Avalie o ponto do assado alguns minutos antes 
do tempo usual nas primeiras vezes em que utilizar a função.
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3 . ASSAR TURBO

FUNÇÃO ASSAR TURBO

Neste modo de assamento as resistências inferior e superior são ligadas juntamente com o ventilador. É indicada 
para pedaços grandes de carne como, por exemplo, alcatra, frango, lombo suíno e pernil. Os melhores resultados 
são obtidos se utilizado o nível 1 da prateleira.
Para utilizar a função siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla Modos até a função “3. ASSAR TURBO” 
aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura 180 °C. Para 
alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as te-
clas + e -.

3. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo to-
cando a tecla Timer/Relógio. Para fazer o ajuste, utilize as 
teclas + e -.

 Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emiti-
do, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá na tela.

4. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione 
a tecla CANCELAR.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -.

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que con-
tinuará ligado até que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR COM CONVECÇÃO

Nesta função apenas a resistência inferior e o ventilador são acionados. É ideal para assamentos duplos, utilizan-
do duas assadeiras na mesma prateleira (nível 2) ou em mais de uma prateleira (níveis 1 e 3). A função tem como 
benefício o tempo reduzido de cozimento, comparado ao preparo de dois alimentos simultâneos sem convecção,
bem como um cozimento mais homogêneo.

Indicada também para preparos que necessitem de aquecimento concentrado em sua base. Pratos mais delicados como sus-
piros, biscoitos e bolos obtêm bons resultados quando preparados nesta função. Recomenda-se a utilização de assadeiras de 
teflon para bolos, o que fornece melhor uniformidade entre base e topo do alimento.
Para utilizar a função siga os seguintes passos:

Modos Vapor Grill
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1 . 1 . AQUECIMENTO I

1. Pressione a tecla Modos até a função “1.1 AQUECIMENTO 
INFERIOR COM CONVECÇÃO” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura 180 °C. Para 
alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as te-
clas + e -.

3. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo to-
cando a tecla Timer/Relógio. Para fazer o ajuste, utilize as 
teclas + e -.

 Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emiti-
do, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá na tela.

4. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione 
a tecla CANCELAR.

O forno entrará em modo de preaquecimento e a tela mos-
trará a temperatura atual do forno. Quando o forno atingir a 
temperatura selecionada, um sinal sonoro será emitido indi-
cando o final do preaquecimento e a tela mostrará o tempo 
restante de preparo. Se o tempo não foi definido, a tela mos-
trará a temperatura selecionada.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -.

Nota: Assim que o tempo acabar, o produto desligará as re-
sistências. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que 
continuará ligado até que a tecla CANCELAR seja pressionada.
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Importante:
Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla INICIAR
KEY LOCK logo após selecionar a função. A temperatura 
da função MANTER AQUECIDO é branda e padrão, de modo 
que não venha a ressecar o alimento nem estragá-lo.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Neste modo de aquecimento apenas a resistência inferior é ligada. A função é indicada para manter alimentos já 
prontos aquecidos. O tempo máximo recomendado é uma hora, pois alguns alimentos podem sofrer ressecamen-
to se mantidos aquecidos por muito tempo. Utilize os níveis 1 ou 2 da prateleira.
Para usar a função siga os seguintes passos:

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2

1

2

3

1. Pressione a tecla Modos até a função “4. MANTER AQUECI-
DO” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. É possível definir o tem-
po de preparo utilizando as teclas + e - ou iniciar o preparo 
sem programar uma duração. 

3. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo programa-
do, pressione a tecla CANCELAR.

Notas: 
• Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla INICIAR

KEY LOCK logo após selecionar a função. 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

4 . MANTER AQUECID

FUNÇÃO VAPOR

Comparado ao cozimento em forno tradicional, o 
vapor cozinha os alimentos mais delicadamente, 
reduzindo o ressecamento e preservando a cor. 
Para cada tipo de alimento, o vapor oferece be-
nefícios diferentes:

• Pães: com o vapor utilizado no início do assamento a cas-
quinha do pão fica mais fina e crocante. Programe o uso do 
vapor para o início do assamento.

• Carnes: o vapor diminui o ressecamento e melhora a sucu-
lência de assados como lombo suíno e frango, por exemplo. 
O vapor deve ser programado no início do assamento. Para 
obter uma superfície mais dourada é necessário finalizar o 
assamento sem o vapor.

• Peixes: normalmente assados embalados em papel alumínio 
podem ser assados direto com o vapor. Utilize o vapor du-
rante o tempo de cozimento.

• Pudim: o pudim de leite clássico feito em banho-maria pode 
ser feito diretamente sobre a prateleira do forno, sem a ne-
cessidade de adição de forma de água. Utilize o vapor du-
rante todo o preparo do pudim. 

O sistema de vapor foi desenvolvido 
para ser usado juntamente com os 
modos de AQUECIMENTO INFERIOR 
e ASSAR CONVENCIONAL, de acor-

do com a necessidade do alimento.

Importante:
Durante o cozimento com vapor, a temperatura mínima 
para o acionamento da função é 150 °C. Isto garante que 
o sistema de geração de vapor funcione adequadamente.

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2

5

2

5

3

6

1

Para usar a função siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla Vapor para selecionar a função AQUECI
MENTO INFERIOR ou ASSAR CONVENCIONAL.

2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura de 180 °C. 
Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando 
as teclas + e -. A temperatura mínima para o acionamento 
da função VAPOR é de 150 °C.

3. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para gravar a tempe-
ratura desejada para o assamento.

Importante:
Caso o reservatório esteja vazio ou com quan-
tidade insuficiente para iniciar o processo, o 
alerta e o ícone “ABASTECER RESERVATÓRIO” 
aparecerão no painel. Abasteça o reservatório 

com água de acordo com a necessidade do alimento. 
Veja o item “Abastecimento” a seguir.

1 . 1 . AQUECIMENTO I

4. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo tra-
dicional após o uso do vapor pressionando a tecla Timer/
Relógio. Para fazer o ajuste, utilize as teclas + e -. Pres-
sione INICIAR KEY LOCK para que o tempo fique gravado. 
Defina o tempo de assamento que você deseja após a fina-
lização do tempo do vapor.
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FUNÇÃO GRILL

Neste modo de assamento as resistências superiores interna e externa ligam simultaneamente. A função é indi-
cada para gratinar massas e legumes, tostar pães e finalizar pratos, intensificando o douramento da superfície. 
Utilize preferencialmente o nível 3 da prateleira. 
Para utilizar a função siga os seguintes passos:

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2 2

3

3. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo programa-
do, pressione a tecla CANCELAR.

Notas: 
• Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla INICIAR

KEY LOCK logo após selecionar a função. 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

GRILL

1

Abra a tampa do reservató-
rio no painel do produto e 
abasteça apenas com água 
de acordo com o tempo de 
vapor desejado.

400 ml 600 ml 800 ml

10 minutos 20 minutos 30 minutos
Valores referenciais com o forno ligado a uma temperatura de 
150 °C.

Importante:
• O tempo de vapor pode variar de acordo com a tempe-

ratura da água colocada, com a quantidade de abertura 
de porta e também de acordo com a temperatura pro-
gramada do forno.

• Abasteça o reservatório apenas com água potável. 
Quando o reservatório estiver completamente cheio, o 
display mostrará a mensagem “RESERVATÓRIO CHEIO”.

• Não abasteça o reservatório com outros líquidos.

5. Pressione as teclas + e - para ajustar o tempo de funciona-
mento da função VAPOR.

6. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a função.  

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
Durante a função VAPOR, apenas a resistência inferior estará 
ligada. Assim que terminar o tempo de vapor, o produto pas-
sará automaticamente para o modo selecionado no item 1.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -.

ABASTECIMENTO

REABASTECIMENTO DURANTE O PREPARO DE ALIMENTOS
O seu forno possui um sensor que mede o nível de água restante 
no reservatório. Durante o preparo, este sensor informa ao con-
trole eletrônico quando a água no reservatório está terminando.

Quando a quantidade de água do reservatório 
for insuficiente para o tempo restante de prepa-
ro com vapor, a mensagem e o ícone “ABASTE
CER RESERVATÓRIO” aparecerão na tela até que 

esteja reabastecido. Abasteça o reservatório e pressionar a 
tecla INICIAR KEY LOCK para continuar o processo.

SECAR SISTEMA VAPOR
Sempre que a função for utilizada, seu produto aciona automa-
ticamente um sensor de nível de água. Ao final do cozimento, o 
sensor de nível de água identifica se ainda restou água no siste-
ma e se existe a necessidade de realizar o processo de secagem.

Se houver a necessidade, a mensagem e o íco-
ne “SECAR RESERVATÓRIO” aparecerão na tela. 
Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para reali-
zar a secagem. Pressione a tecla CANCELAR para 

cancelar o processo de secagem. 
Caso não queira fazer o processo de secagem do sistema nes-
te momento, você poderá realizar a secagem posteriormente.

Notas:
• Ao término da função, não há indicação de preparo pronto,  

mas sim a indicação para secar o sistema.
• Caso o processo de secagem não seja realizado, a mensa-

gem para a secagem voltará a aparecer na próxima utliza-
ção da função VAPOR. 

• Para interromper o processo, a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

1. Pressione a tecla GRILL. A função “GRILL” aparecerá na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. É possível definir o 

tempo de preparo utilizando as teclas + e - ou iniciar o 
preparo sem programar uma duração. 
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Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO
2

1

2

3

FUNÇÃO DESCONGELAR

Nesta função apenas o ventilador, que está posicionado na região traseira do forno, será acionado para circular o 
ar ao redor do alimento de maneira delicada.
Não haverá aquecimento, o ar que circula estará em temperatura ambiente. A função é indicada para acelerar o 
descongelamento, que levaria muitas horas se fosse feito no refrigerador. Recomenda-se retirar o alimento da 

embalagem e colocá-lo em uma travessa ou assadeira, como preferir.
Para ativar a função DESCONGELAR em seu Brastemp:

3. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar o processo.

Notas: 
• Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla INICIAR

KEY LOCK logo após selecionar a função.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla CANCELAR, 
o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a 
mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configu-
ração que você escolheu.

5 . DESCONGELAR

Seu forno possui o componente termômetro 
Meat Control  que permite monitorar a tempe-
ratura de diferentes tipos de carne até o ponto 
desejado. O termômetro é indicado para carnes 

de ave, bovina e suína. 
Evite utilizar o termômetro em carnes de baixa espessura 
tais como: bifes, bistecas, hambúrgueres, coxa e sobrecoxa 
ou peixes. 

FUNÇÃO MEAT CONTROL

MODO DE USO
Inserindo o termômetro Meat Control, configurando a tempe-
ratura desejada e selecionando os modos de assamento. 

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO

4

6

TERMOMETRO CONEC

1. Insira o termômetro Meat Control no alimento conforme as 
figuras anteriores.

2. Com o forno FRIO insira o alimento no forno e conecte o plu-
gue do Meat Control em A . Certifique-se que esteja bem 
conectado.

 Obs.: A mensagem “TERMÔMETRO CONECTADO” aparecerá 
na tela e um sinal sonoro será emitido confirmando a cone-
xão do dispositivo.

ATENÇÃO
O componente  deve ser inserido por completo no alimen-
to para melhor desempenho.

• Aves: insira o termômetro de modo 
que a ponta fique na parte mais gros-
sa do peito e próxima ao osso central 
(partindo dos pés em direção às asas). 

• Carnes: insira o termômetro de modo 
que a ponta fique na parte mais gros-
sa e/ou central.

A

3. Ajuste a temperatura interna do alimento desejada pres-
sionando as teclas + e -. Caso você não queira definir  
uma temperatura, o forno será iniciado com a temperatura 
padrão (72 °C). Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para 
gravar a temperatura.

4. Pressione a tecla Modos para selecionar a função deseja-
da (funções ASSAR CONVENCIONAL ou ASSAR TURBO). As 
funções AQUECIMENTO INFERIOR e AQUECIMENTO INFE
RIOR COM CONVECÇÃO também são compatíveis.

5. Ajuste a temperatura de assamento pressionando as teclas 
+ e -.

6. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar o pro-
cesso. O painel irá emitir um som alerta para confirmar o 
início do processo e um contador de tempo se iniciará.3

5

3

5

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a função “5. DES
CONGELAR” aparecer na tela.

2. Os dígitos do tempo irão piscar, indicando que o tempo de-
verá ser inserido. Pressione as teclas + e - para inserir o 
tempo de descongelamento. 
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2.8 ALTERANDO FUNÇÕES DURANTE O PROCESSO
Para alterar a função, temperatura e tempo durante um processo:

3. Alterar o tempo
Pressione na tecla Timer/Relógio. O tempo padrão “00:00” 
irá aparecer na tela. Pressione as teclas + e - para aumentar 
ou diminuir o tempo do timer. Pressione a tecla INICIAR KEY 
LOCK para começar a nova contagem de tempo.

Importante:
• Se o novo processo não for finalizado pressionando a te-

cla INICIAR KEY LOCK, ou se houver demora para con-
firmar a ação, a nova configuração será desconsiderada 
pelo produto e o processo anterior continuará normal-
mente.

• Para interromper o processo a qualquer momento, 
pressione a tecla CANCELAR. Ao pressionar a tecla 
CANCELAR, o forno será desligado automaticamente e 
a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, de-
pendendo da configuração que você escolheu.

Modos Vapor Grill

3 S

VIDRO TEMPERADO

1 2 3

1. Alterar a função
Pressione a tecla Modos repetidamente até a função desejada.

2. Alterar a temperatura
Pressione a tecla Temperatura e ajuste a nova temperatura 
pressionando as teclas + e -. Pressione a tecla INICIAR KEY 
LOCK para confirmar a nova temperatura.

Temperatura recomendada para programação do Termômetro Meat Control

FRANGO CARNE DE PORCO
CARNE VERMELHA

MAL PASSADA AO PONTO BEM PASSADA
FUNÇÃO ASSAR TURBO ASSAR TURBO ASSAR TURBO ASSAR TURBO ASSAR TURBO
TEMPERATURA 82 °C 76 °C 60 - 64 °C 65 - 74 °C ≥ 75 °C

Nota: As indicações da tabela servem 
apenas como guia. Não utilize o termô-
metro em carnes congeladas.

ATENÇÃO
Para o consumo seguro de carnes, recomenda-se a temperatura interna mínima 
de 70 °C em todas as partes.

Importante:
• Assim que a temperatura preestabelecida do alimento for atingida, um sinal sonoro será emitido e a mensagem “CICLO 

TERMÔMETRO FINALIZADO” aparecerá no display.
• Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla CANCELAR.
• O modo de assamento precisa ser desligado pressionando CANCELAR após o término da função do termômetro Meat 

Control. 
• Ao final do assamento, sempre desconecte o plugue do termômetro Meat Control do forno, lave o acessório com esponja 

não abrasiva e sabão neutro. Seque e guarde fora do seu forno.
• Enquanto o termômetro Meat Control estiver conectado no forno, aparecerá a mensagem “TERMÔMETRO CONECTADO” 

na tela.
• Ao final do assamento, o termômetro estará quente e deve ser manuseado com o auxílio de uma luva.
• Assim que o Termômetro Meat Control for desconectado do produto, um sinal sonoro será emitido, o forno será desligado 

automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.
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VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO

3 Modelo BFS5G

1

2

2

2

7

3

2

3 4

1

5 6

1. Tecla CANCELAR: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas +/-: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla Key Lock: trava as teclas do comando eletrônico.
4. Tecla Timer/Relógio: para o ajuste do tempo
5. Tecla Luz do Forno: acende e apaga a luz do forno
6. Tecla Acendimento Faísca : realiza o acendimento do 

forno e dos bocais do fogão.
7. Tecla INICIAR: para iniciar as funções programadas para o 

forno.

3.1 AJUSTANDO A HORA
Notas: 
• Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a ener-

gia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o 
procedimento.

• Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” 
piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, 
pressione a tecla CANCELAR. A tela ficará sem nenhuma 
informação, como se estivesse apagada.

VIDRO TEMPERADO

1

3.2 TRAVANDO OS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)
A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch. Este travamento proporciona segurança para 
que nenhum ajuste seja modificado por acidente.

1. Para ativar ou desativar a função KEY LOCK, pressione a 
tecla KEY LOCK.

Nota: Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo 
KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá na tela.

VIDRO TEMPERADO

1

3.3 LUZ DO FORNO
Para visualizar seus preparos sem precisar abrir a porta do forno.

1. Para acender a luz do forno, pressione a tecla Luz do For-
no. Pressione novamente a tecla Luz do Forno para apagar 
a luz.

PAINEL TRAVADO

1. Pressione a tecla Timer/Relógio por 3 segundos.
 Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar.
 Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá 

ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas ins-
truções de ajuste de hora.

2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas + e -.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla INICIAR.

Importante:
• Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e 

utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não esti-
ver mostrando a hora, para isso selecione a função que 
desejar.

• Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer 
momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste 
tópico.

Importante:
A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continua-
rão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.
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VIDRO TEMPERADO
2

3

2

3.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás quando o timer chegar em “00:00”. 
Para selecionar o auto desligamento do forno a gás: 

1. Pressione a tecla Timer/Relógio até a tela mostrar a men-
sagem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tem-
po “00:00” piscará na tela.

2. Pressione as teclas + e - para aumentar ou diminuir o 
tempo do timer com um toque para um avanço de 1 em 1 
minuto ou mantenha pressionado para um avanço maior.

3. Pressione INICIAR para salvar o tempo de preparo. A men-
sagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.

4. Com a porta do forno aberta, pres-
sione e gire o botão do forno até a 
temperatura máxima + e pressione a 
tecla touch Acendimento Faísca . 
Continue pressionando o botão do 
forno por mais 10 segundos para que 
a chama permaneça acesa. Ajuste a 
temperatura desejada.

5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e o gás do 
forno será cortado automaticamente.

6. Retorne o botão do forno para a posição Fechada 0.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o for-

no, a qualquer momento pressione a tecla CANCELAR. Nesse 
caso, o Forno não será desligado automaticamente. Para desli-
gar o forno, retorne o botão do forno para posição Fechada 0.

Notas: 
• É possível utilizar o forno sem o timer.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um si-

nal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” 
aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla 
CANCELAR seja pressionada.

1 4

TIMER AUTO DESLI

Importante:
• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 

desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0.

• Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gra-
var o tempo para o desligamento do gás.

• Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno 
será interrompido e desligado automaticamente. 

• Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta 
de energia ou de defeito na placa eletrônica.

• Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o bo-
tão do forno para a posição Fechada 0 após o tempo de 
preparo acabar, não se preocupe pois o gás continuará 
interrompido até que o procedimento de acender o for-
no seja realizado novamente.

1. Com a porta do forno aberta, pres-
sione e gire o botão do forno até a 
temperatura máxima + e pressione a 
tecla touch Acendimento Faísca . 

2. Continue pressionando o botão do 
forno por mais 10 segundos para que 
a chama permaneça acesa. 

3. Ajuste a temperatura desejada.

3.6 FUNÇÃO GRILL
Neste modo de assamento a resistência superior será ligada. A função é indicada para gratinar massas e legumes, tostar pães 
e finalizar pratos, intensificando o douramento da superfície. Utilize preferencialmente o nível 3 da prateleira. 

Para ligar a função GRILL, abra a porta do forno, pressione e gire o botão do grill 
no sentido horário.

3.5 USANDO O FORNO SEM TIMER
É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer. 
Para utilizar o na função sem tempo determinado:

Importante:
• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 

desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0.

• É possível acionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 
seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer 
momento, siga as instruções do item “3.4 Função Timer 
Auto Desligamento do forno a gás”.
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4 Modelo BYS5V
1. Tecla CANCELAR: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas +/-: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla Timer/Relógio: para o ajuste do tempo.
4. Tecla Luz do Forno: acende e apaga a luz do forno.
5. Tecla INICIAR KEY LOCK: para começar as funções progra-

madas para o forno. Quando pressionada por 3 segundos, 
ativa a função KEY LOCK (trava das teclas do comando ele-
trônico).

3 S

VIDRO TEMPERADO

1

2 2
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VIDRO TEMPERADO

3 S
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4.1 AJUSTANDO A HORA
Notas: 
• Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a ener-

gia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o 
procedimento.

• Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” 
piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, 
pressione a tecla CANCELAR. A tela ficará sem nenhuma 
informação, como se estivesse apagada.

4.2 LUZ DO FORNO
Para visualizar seus preparos sem precisar abrir as portas dos fornos.

1. Para acender a luz do forno, pressione a tecla Luz do For-
no. Pressione novamente a tecla Luz do Forno para apagar 
a luz.

1. Pressione a tecla Timer/Relógio por 3 segundos.
 Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar.
 Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá 

ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas ins-
truções de ajuste de hora.

2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas + e -.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla INICIAR KEY LOCK.

Importante:
• Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e 

utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não esti-
ver mostrando a hora, para isso selecione a função que 
desejar.

• Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer 
momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste 
tópico.
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4.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás quando que o timer chegar em “00:00”. Para selecionar o auto desliga-
mento do forno a gás: 

1. Pressione a tecla Timer/Relógio até a tela mostrar a men-
sagem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tem-
po “00:00” irá piscar na tela.

2. Pressione as teclas + e - para aumentar ou diminuir o 
tempo do timer com um toque para um avanço de 1 em 1 
minuto ou mantenha pressionado para um avanço maior.

3. Pressione INICIAR para salvar o tempo de preparo. A men-
sagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.

4. Com a porta do forno aberta, pressio-
ne e gire o botão do forno até a posi-
ção . Mantenha o botão pressiona-
do por mais 10 segundos para que a 
chama permaneça acesa. Ajuste para 
a temperatura desejada.

5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e gás do 
forno será cortado automaticamente.

6. Retorne o botão do forno para a posição Fechada 0.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o for-

no, a qualquer momento pressione a tecla CANCELAR. Nesse 

caso, o Forno não será desligado automaticamente. Para desli-
gar o forno, retorne o botão do forne para posição Fechada 0.

Notas: 
• É possível utilizar o forno sem o timer.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um si-

nal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” 
aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla 
CANCELAR seja pressionada.

3 S

VIDRO TEMPERADO
2

1

2

3

TIMER AUTO DESLI

Importante:
• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 

desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0. 

• Caso queira pular a escolha do tempo, pressione a tecla  
INICIAR 3 vezes. 

• Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gra-
var o tempo para o desligamento do gás.

• Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno 
será interrompido e desligado automaticamente. 

• Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta 
de energia ou de defeito na placa eletrônica.

• Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o bo-
tão do forno para a posição Fechada 0 após o tempo de 
preparo acabar, não se preocupe pois o gás continuará 
interrompido até que o procedimento de acender o for-
no seja realizado novamente.

4.5 USANDO O FORNO SEM TIMER
É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer. Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

1. Com a porta do forno aberta, pres-
sione e gire o botão do forno até a 
posição . 

2. Mantenha o botão pressionado por 
mais 10 segundos para que a chama 
permaneça acesa. 

3. Ajuste a temperatura desejada.

Importante:
• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 

desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0. 

• É possível acionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 
seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer 
momento, siga as instruções do item “4.4 Função Timer 
Auto Desligamento do forno a gás”.

3 S

VIDRO TEMPERADO

1

4.3 TRAVANDO DOS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)
A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch durante o processo. Esse travamento propor-
ciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.

Para desativar a função KEY LOCK
1. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK por aproximadamente 

3 segundos.

Nota: Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo 
KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá no display.

PAINEL TRAVADO

Importante:
A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continua-
rão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.Para ativar a função KEY LOCK 

1. Clique e mantenha pressionada a tecla INICIAR KEY LOCK 
por aproximadamente 3 segundos.
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Forno elétrico Timer Gás

3 S

VIDRO TEMPERADO

5 Modelo BFD5G
1. Tecla CANCELAR: cancela funções programadas para os 

fornos.
2. Teclas +/-: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla Modos: seleciona os modos de assamento desejado 

no forno elétrico.
4. Tecla Temperatura: ajusta a temperatura do forno elétrico 

ou configura a função ASSAR CONVENCIONAL.
5. Tecla Timer Elétrico: ajusta o tempo para o desligamento 

automático do forno elétrico.
6. Tecla Timer Gás: ajusta o tempo para o desligamento auto-

mático do forno a gás.
7. Tecla Luz do Forno: para acender e apagar as luzes dos 

fornos.
8. Tecla Acendimento Faísca : realiza o acendimento do 

forno a gás e dos bocais do fogão.
9. Tecla INICIAR KEY LOCK: para iniciar as funções programa-

das para o forno. 

1

2 2

9

3 4 5 6 7 8

Forno elétrico Timer Gás
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5.1 AJUSTANDO A HORA
Notas: 
• Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a ener-

gia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o 
procedimento.

• Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” 
piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, 
pressione a tecla CANCELAR. A tela ficará sem nenhuma 
informação, como se estivesse apagada.

5.2 TEMPORIZADOR
O seu forno possui a opção que possibilita monitorar um tempo pré-programado para auxiliar nas suas atividades diárias. Este 
comando pode ser acionado sem que o produto esteja em funcionamento. 
Para acionar o temporizador:

1. Pressione a tecla Timer Elétrico. 
2. Pressione as teclas + e - para ajustar o tempo.
3. Pressione INICIAR KEY LOCK para começar a contagem.

Forno elétrico Timer Gás
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VIDRO TEMPERADO
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1. Pressione a tecla Timer Elétrico por 3 segundos.
 Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar.
 Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá 

ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas ins-
truções de ajuste de hora.

2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas + e -.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla INICIAR KEY 

LOCK.

Importante:
• Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e 

utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não esti-
ver mostrando a hora, para isso selecione a função que 
desejar.

• Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer 
momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste 
tópico.
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Forno elétrico Timer Gás
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VIDRO TEMPERADO
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Notas: 
• É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “5.5 

Usando o forno elétrico sem timer”.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a modo de assa-
mento.

2. Pressione as teclas + e - para ajustar a Temperatura do 
modo de assamento e pressione INICIAR KEY LOCK para 
gravar a temperatura.

3. Para ajustar o tempo pressione as teclas + e - para selecionar 
o tempo desejado.

4. Após ajustado o tempo e temperatura, pressione a tecla 
INICIAR KEY LOCK para iniciar o processo. Ao final do ciclo, 
será emitido um aviso sonoro e o forno se desligará auto-
maticamente.

5. Para cancelar o processo a qualquer momento, antes do 
tempo predeterminado, aperte a tecla CANCELAR.

5.3 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO ELÉTRICO
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno elétrico quando o timer chegar em “00:00”. 
Para selecionar o auto desligamento do forno elétrico:

TIMER AUTO DESLI

Importante:
• É possível selecionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 

cada um dos fornos de forma individual e com tempos 
diferentes.

• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 
desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0.

Forno elétrico Timer Gás
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5.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás assim que o timer chegar em “00:00”.
Para selecionar o Auto Desligamento do forno a gás: 

1. Pressione a tecla Timer Gás até a tela mostrar a mensa-
gem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tempo 
“00:00” irá piscar na tela.

2. Pressione as teclas + e - para aumentar ou diminuir o 
tempo do timer. Mantenha a tecla + pressionada para au-
mentar o tempo em intervalos maiores. Incremento ocorre 
unitariamente com toque simples. Mantendo pressionado 
o incremento de 5 minutos ocorre somente após o vigési-
mo minuto e de 10 em 10 minutos após a primeira hora.

3. Pressione INICIAR para salvar o tempo de preparo. A men-
sagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.

4. Com a porta do forno aberta, pressio-
ne e gire o botão do forno até a tem-
peratura máxima + e pressione a tecla 
touch Acendimento Faísca . Conti-
nue pressionando o botão do forno por 
mais 10 segundos para que a chama 
permaneça acesa. Ajuste a temperatu-
ra desejada.

5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e gás do 
forno será cortado automaticamente.

6. Retorne o botão do forno para a posição Fechada 0.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o 

forno, a qualquer momento pressione a tecla CANCELAR. 
Nesse caso, o Forno não será desligado automaticamente. 
Para desligar o forno, retorne o botão do forne para posi-
ção Fechada 0.

Notas: 
• Caso queira pular a escolha do tempo, pressione a tecla INI

CIAR 3 vezes. 
• É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “5.6 

Usando o forno a gás sem timer”).
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um si-

nal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” 
aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla 
CANCELAR seja pressionada.

• Se você estiver utilizando somente o forno a gás, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, na tela aparecerá a hora ou ficará 
apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. 
Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, 
a tela passará a mostrar a função do forno elétrico.

TIMER AUTO DESLI

1
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Importante:
• Sempre que for fazer uma programação, uma alteração da programação ou acionar qualquer função, verifique na tela em 

qual dos dois fornos a operação estará sendo realizada, de acordo com a posição da flecha, conforme ícones do tópico 
“VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS”. 

• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para 
posição Fechada 0. 

• Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do gás.
• Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno será interrompido e desligado automaticamente. 
• Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta de energia ou de defeito na placa eletrônica.
• Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o botão do forno para a posição Fechada 0 após o tempo de preparo 

acabar, não se preocupe pois o gás continuará interrompido até que o procedimento de acender o forno seja realizado 
novamente.

• É possível selecionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em cada um dos fornos de forma individual e com tempos diferentes.

Forno elétrico Timer Gás
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5.5 USANDO O FORNO ELÉTRICO SEM TIMER
É possível utilizar o forno elétrico sem acionar o timer. 
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a função dese-
jada.

2. Se desejar, ajuste a temperatura do forno elétrico. Pressione 
a tecla INICIAR KEY LOCK para confirmar a temperatura.

3. Quando o display mostrar “00:00”, pressione INICIAR KEY 
LOCK para iniciar o ciclo sem TIMER AUTO DESLIGAMENTO.

Importante: 
• É possível acionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 

seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer 
momento, siga as instruções do item “5.3 Função Timer 
Auto Desligamento do forno elétrico”.

• Caso o timer não seja ajustado, durante o ciclo de prepa-
ro irá aparecer o nome da função selecionada alternan-
do com a frase “TEMPO DE PREPARO” e o tempo.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao 
pressionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará 
automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará 
apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. 
Caso você esteja utilizando os dois fornos simultanea-
mente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

5.6 USANDO O FORNO A GÁS SEM TIMER
É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer. 
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

1. Com a porta do forno aberta, pres-
sione e gire o botão do forno até a 
temperatura máxima e pressione a 
tecla touch Acendimento Faísca . 

2. Continue pressionando o botão do 
forno por mais 10 segundos para que 
a chama permaneça acesa. 

3. Posicione o botão na temperatura 
desejada.

4. Para desligar o forno, gire o botão do forno para a posição 
Fechada 0.

Importante:
• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 

desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0. 

• É possível acionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 
seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer 
momento, siga as instruções do item “5.4 Função Timer 
Auto Desligamento do forno a gás”.
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5.9 TRAVANDO DOS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)
A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch durante o processo. Esse travamento propor-
ciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.

Para desativar a função KEY LOCK
1. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK por aproximadamente 

3 segundos.

Nota: Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo 
KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá no display.

Forno elétrico Timer Gás
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5.8 LUZES DO FORNO
Para visualizar seus preparos sem precisar abrir as portas dos fornos.

1. Para acender as luzes dos fornos, pressione a tecla Luz do 
Forno. As luzes serão ligadas nos dois fornos simultane-
amente. Pressione novamente a tecla Luz do Forno para 
apagar as luzes.

Forno elétrico Timer Gás
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PAINEL TRAVADO

Forno elétrico Timer Gás
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5.7 ALTERANDO FUNÇÕES DURANTE O PROCESSO (SOMENTE PARA FORNO ELÉTRICO)
Para alterar a função, temperatura e tempo durante um processo:

3. Alterar o tempo
Pressione na tecla Timer Elétrico. O tempo padrão “00:00” 
irá aparecer na tela. Pressione as teclas + e - para aumentar 
ou diminuir o tempo do timer. Pressione a tecla INICIAR KEY 
LOCK para confirmar o novo tempo.

Importante:
• Se a nova configuração não for confirmada pressionando 

a tecla INICIAR KEY LOCK, ou se houver demora para 
confirmar a ação, a nova configuração será desconside-
rada pelo produto e o processo anterior continuará nor-
malmente.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao 
pressionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará 
automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará 
apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. 
Caso você esteja utilizando os dois fornos simultanea-
mente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

1. Alterar a função
Pressione a tecla Modos repetidamente até a função desejada.

2. Alterar a temperatura
Pressione a tecla Temperatura e ajuste a nova temperatura 
pressionando as teclas + e -. Pressione a tecla INICIAR KEY 
LOCK para confirmar a nova temperatura.

Importante:
A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continua-
rão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.Para ativar a função KEY LOCK 

1. Clique e mantenha pressionada a tecla INICIAR KEY LOCK 
por aproximadamente 3 segundos.
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 5.10 VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS
Durante a preparação do(s) alimento(s) é possível verificar o andamento (tempo restante, funções ativas, temperatura) nos 
dois fornos.

Para visualizar o processo no forno elétrico:
1. Pressione a tecla Modos na aba do forno elétrico. As in-

formações da configuração do seu forno elétrico irão pis-
car na tela.

Para visualizar o processo no forno a gás:
2. Pressione a tecla Timer Gás. As informações da configura-

ção do seu forno a gás irão piscar na tela.

Forno elétrico Timer Gás
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Os ícones ao lado indicam de qual dos 
fornos são os parâmetros exibidos du-
rante o processo.

A  Flechas que indicam em qual forno o 
painel de controle está operando.

Importante:
• A tela sempre exibirá as informações do último forno 

configurado. Por exemplo: se você configurar e ligar o 
forno elétrico e depois fizer o mesmo procedimento, no 
forno a gás, a tela exibirá as informações do forno a gás, 
pois foi o último a ser configurado.

• Não é necessário pressionar a tecla INICIAR KEY LOCK 
caso os parâmetros sejam alterados durante o processo. 
Basta inserir a nova configuração e esperar 6 segundos. 

Forno 
elétrico 
(acima)

Forno 
a gás 

(abaixo)

5.11 CONHECENDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO
FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Indicado para manter os alimentos aquecidos. Recomenda-se utilizar o tempo máximo de uma hora para evitar o 
ressecamento do alimento. Utilize a prateleira no nível superior.
Para selecionar esta função siga os seguintes passos:

Forno elétrico Timer Gás
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1. Pressione a tecla Modos até a função “4. MANTER AQUECI
DO” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo de-
sejado utilizando as teclas + e -. Ao final do tempo sele-
cionado o forno desligará automaticamente. Para iniciar a 
função sem tempo pressione INICIAR KEY LOCK assim que 
a temperatura piscar no display.

3. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a 
função. 

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

4 . MANTER AQUECID

Importante:
A temperatura da função MANTER AQUECIDO é branda 
e padrão, de modo que não venha a ressecar o alimento 
nem estragá-lo.
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FUNÇÃO GRILL

Indicado para gratinar massas e legumes, tostar pães e também finalizar preparos dourando pedaços de carne e 
de frango. Para alimentos de menor espessura utilize a prateleira no nível superior.
Para selecionar este modo siga os seguintes passos:
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1. Pressione a tecla Modos até a função “3. GRILL” aparecer 
na tela.

2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo de-
sejado utilizando as teclas + e -. Ao final do tempo sele-
cionado o forno desligará automaticamente. Para iniciar a 
função sem tempo pressione INICIAR KEY LOCK assim que 
a temperatura piscar no display.

3. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a 
função. 

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

Importante:
Nesta função, o aquecimento do alimento ocorre muito 
rapidamente, recomenda-se tempos baixos e com total 
supervisão. 

3 . GRILL

FUNÇÃO ASSAR CONVENCIONAL

Neste modo de assamento, a resistência inferior é ligada juntamente com a resistência superior interna. É indi-
cada para o preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utilizada para assar pedaços de 
carne e frango de baixa espessura, peixes, tortas, pizza e pão de queijo. Não é indicada para alimentos delicados, 
como massas de bolo, pois o calor fornecido pela resistência superior pode dourar o alimento antes do término 

do cozimento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadeiras de teflon é recomendado para amenizar a diferença de 
assamento entre o topo e a base do bolo. 
Para selecionar este modo siga os seguintes passos:
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1. Pressione a tecla Modos até a função “2. ASSAR CONVEN
CIONAL” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a temperatura 180 °C, para modificá-la, 
utilize as teclas + e -.

3. Selecione o tempo de assamento desejado pressionando a 
tecla Timer Elétrico e utilizando as teclas + e - para pro-
gramar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno 
desligará automaticamente. Neste modo de assamento a 
programação do tempo é opcional, o forno elétrico pode ser 
utilizado sem a programação de um tempo específico de co-
zimento. Neste caso, desligue o forno manualmente quando 
o ponto desejado de cozimento for atingido.

4. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a 
função. 

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

2 . ASSAR CONVENCI
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Forno elétrico Timer Gás
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FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR

Neste modo de assamento apenas a resistência inferior (não visível) é ligada. É indicada para o preparo de alimen-
tos delicados como bolo e legumes em camada.
O uso de assadeiras de alumínio é recomendado.
Para utilizar a função siga os seguintes passos:

Ao finalizar o preaquecimento, se um tempo de preparo for 
configurado, o timer começará a contar o tempo estabelecido 
(tempo decrescente). Caso timer não seja configurado, a tela 
mostrará um tempo crescente para contar o tempo em que o 
preparo estará no forno. 

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -.

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

1. Pressione a tecla Modos até a função “1. AQUECIMENTO 
INFERIOR” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura 180 °C. Para 
alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as te-
clas + e -.

3. Selecione o tempo de assamento desejado pressionando 
a tecla Timer Elétrico e utilize as teclas + e - para pro-
gramar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno 
desligará automaticamente. Neste modo de assamento a 
programação do tempo é opcional, o forno o elétrico pode 
ser utilizado sem a programação de um tempo específico 
de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente 
quando o ponto desejado de cozimento for atingido.

 Ao final do tempo selecionado um sinal sonoro será emiti-
do e o forno desligará automaticamente.

4. Pressione a tecla INICIAR KEY LOCK para começar a fun-
ção. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione 
a tecla CANCELAR.

1 . AQUECIMENTO IN
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6 Modelo BFD5V
1. Tecla CANCELAR: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas +/-: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla Modos: seleciona os modos de assamento desejado 

no forno elétrico.
4. Tecla Temperatura: ajusta a temperatura do forno elétrico.
5. Tecla Timer Elétrico: ajusta o tempo para o desligamento 

automático do forno elétrico.
6. Tecla Timer Gás: ajusta o tempo para o desligamento auto-

mático do forno a gás.
7. Tecla Luz do Forno: para acender e apagar a luz do forno.
8. Tecla Key Lock: trava as teclas do painel.
9. Tecla INICIAR: para iniciar as funções programadas para o 

forno. 
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6.1 AJUSTANDO A HORA
Notas: 
• Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a ener-

gia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o 
procedimento.

• Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” 
piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, 
pressione a tecla CANCELAR. A tela ficará sem nenhuma 
informação, como se estivesse apagada.
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 6.2 TEMPORIZADOR
O seu forno possui a opção que possibilita monitorar um tempo pré-programado para auxiliar nas suas atividades diárias. Este 
comando pode ser acionado sem que o produto esteja em funcionamento. 
Para acionar o temporizador:

1. Pressione a tecla Timer Elétrico. 
2. Pressione as teclas + e - para ajustar o tempo.
3. Pressione INICIAR para começar a contagem.

1. Pressione a tecla Timer Elétrico por 3 segundos.
 Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar.
 Caso não seja ajustado, a tela ficará escura até que o reló-

gio seja ajustado.
2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas + e -.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla INICIAR.

Importante:
• Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e 

utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não esti-
ver mostrando a hora, para isso selecione a função que 
desejar.

• Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer 
momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste 
tópico.
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Importante:
• Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gra-

var o tempo para o desligamento do forno elétrico.
• É possível selecionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em 

cada um dos fornos de forma individual e com tempos 
diferentes.

• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 
desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0.
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6.3 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO ELÉTRICO
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno elétrico quando o timer chegar em “00:00”. 
Para selecionar o auto desligamento do forno elétrico:

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a modo de assa-
mento.

2. Pressione as teclas + e - para ajustar a Temperatura do 
modo de assamento e pressione INICIAR para gravar a 
temperatura.

3. Para ajustar o tempo pressione as teclas + e - para sele-
cionar o tempo desejado.

4. Após ajustado o tempo e temperatura, pressione a tecla 
INICIAR para iniciar o processo. Ao final do ciclo, será emi-
tido um aviso sonoro e o forno elétrico se desligará auto-
maticamente.

5. Para cancelar o processo a qualquer momento, antes do 
tempo predeterminado, aperte a tecla CANCELAR.

Notas: 
• É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “6.5 

Usando o forno elétrico sem timer”.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

TIMER AUTO DESLI
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6.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS
A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás assim que o timer chegar em “00:00”. 
Para selecionar o Auto Desligamento do forno a gás: 

1. Pressione a tecla Timer Gás até a tela mostrar a mensa-
gem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tempo 
“00:00” irá piscar na tela.

2. Pressione as teclas + e - para aumentar ou diminuir o 
tempo do timer. Mantenha a tecla + pressionada para au-
mentar o tempo em intervalos maiores. Incremento ocorre 
unitariamente com toque simples. Mantendo pressionado 
o incremento de 5 minutos ocorre somente após o vigési-
mo minuto e de 10 em 10 minutos após a primeira hora.

3. Pressione INICIAR para salvar o tempo de preparo. A men-
sagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.

4. Com a porta do forno aberta, pressio-
ne e gire o botão do forno até a po-
sição . Mantenha o botão pressio-
nado por mais 10 segundos para que 
a chama permaneça acesa. Ajuste a 
temperatura desejada.

5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e gás do 
forno será cortado automaticamente.

6. Retorne o botão do forno para a posição Fechada 0.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o 

forno, a qualquer momento pressione a tecla CANCELAR. 
Nesse caso, o Forno não será desligado automaticamente. 
Para desligar o forno, retorne o botão do forne para posi-
ção Fechada 0.

Notas: 
• É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “6.6 

Usando o forno a gás sem timer”.
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um si-

nal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” 
aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla 
CANCELAR seja pressionada.

• Se você estiver utilizando somente o forno a gás, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, na tela aparecerá a hora ou ficará 
apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. 
Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, 
a tela passará a mostrar a função do forno elétrico.

TIMER AUTO DESLI
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Forno elétrico Timer Gás
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6.6 USANDO O FORNO A GÁS SEM TIMER
É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer. 
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

2. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos para 
que a chama permaneça acesa. 

3. Posicione o botão na temperatura desejada.
4. Para desligar o forno, gire o botão do forno para a posição 

Fechada 0.

Importante:
• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para 

desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do for-
no para posição Fechada 0.

• É possível acionar o timer em seu forno no meio do pro-
cesso. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções 
do item “6.4 Função Timer Auto Desligamento do forno 
a gás”.

6.5 USANDO O FORNO ELÉTRICO SEM TIMER
É possível utilizar o forno elétrico sem acionar o timer. 
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

Importante:
• É possível acionar o timer em seu forno no meio do pro-

cesso. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções 
do item “6.3 Função Timer Auto Desligamento do forno 
elétrico”.

• Caso o timer não seja ajustado, durante o ciclo de prepa-
ro irá aparecer o nome da função selecionada alternan-
do com a frase “TEMPO DE PREPARO” e o tempo.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao 
pressionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará 
automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará 
apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. 
Caso você esteja utilizando os dois fornos simultanea-
mente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.
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1. Com a porta do forno aberta, pres-
sione e gire o botão do forno até a 
posição . 

1. Pressione a tecla Modos para selecionar a função desejada.
2. Se desejar, ajuste a temperatura do forno elétrico. Pres-

sione a tecla INICIAR para confirmar a temperatura.
3. Quando o display mostrar “00:00”, pressione INICIAR para 

iniciar o ciclo sem TIMER AUTO DESLIGAMENTO.

Importante:
• Sempre que for fazer uma programação, uma alteração da programação ou acionar qualquer função, verifique na tela em 

qual dos dois fornos a operação estará sendo realizada, de acordo com a posição da flecha, conforme ícones do tópico 
“VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS”. 

• A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para 
posição Fechada 0. 

• Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do gás.
• Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno será interrompido e desligado automaticamente. 
• Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta de energia ou de defeito na placa eletrônica.
• Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o botão do forno para a posição Fechada 0 após o tempo de preparo 

acabar, não se preocupe pois o gás continuará interrompido até que o procedimento de acender o forno seja realizado 
novamente.

• É possível selecionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em cada um dos fornos de forma individual e com tempos diferentes.
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Forno elétrico Timer Gás
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6.7 ALTERANDO FUNÇÕES DURANTE O PROCESSO (SOMENTE PARA FORNO ELÉTRICO)
Para alterar a função, temperatura e tempo durante um processo:

3. Alterar o tempo
Pressione na tecla Timer. O tempo padrão “00:00” irá aparecer na 
tela. Pressione as teclas + e - para aumentar ou diminuir o tempo 
do timer. Pressione a tecla INICIAR para finalizar a operação.

Importante:
• Se o novo processo não for finalizado pressionando a te-

cla INICIAR, ou se houver demora para confirmar a ação, 
a nova configuração será desconsiderada pelo produto e 
o processo anterior continuará normalmente.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pres-
sione a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao 
pressionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará 
automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará 
apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. 
Caso você esteja utilizando os dois fornos simultanea-
mente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

1. Alterar a função
Pressione a tecla Modos repetidamente até a função desejada.

2. Alterar a temperatura
Pressione a tecla Temperatura e ajuste a nova temperatura 
pressionando as teclas + e -. Pressione a tecla INICIAR para 
que o novo processo inicie.
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6.8 LUZES DO FORNO
Para visualizar seus preparos sem precisar abrir as portas dos fornos.

1. Para acender as luzes dos fornos, pressione a tecla Luz do 
Forno. As luzes serão ligadas nos dois fornos simultane-
amente. Pressione novamente a tecla Luz do Forno para 
apagar as luzes.

6.9 TRAVANDO DOS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)
A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch durante o processo. Esse travamento propor-
ciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.

Para desativar a função KEY LOCK
2. Pressione a tecla INICIAR por aproximadamente 3 segun-

dos, até o painel destravar.

Nota: Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo 
KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá no display.
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PAINEL TRAVADO

Importante:
A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continua-
rão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.Para ativar a função KEY LOCK 

1. Pressione a tecla Key Lock por aproximadamente 3 segun-
dos, até o painel travar.
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 6.10 VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS
Durante o preparo do(s) alimento(s) é possível verificar o andamento do processo (parâmetros, tempo restante, funções ati-
vas, temperatura) nos dois fornos.

Para visualizar o processo no forno elétrico:
1. Pressione a tecla Modos na aba do forno elétrico. As infor-

mações da configuração do seu forno elétrico irão piscar na 
tela.

Para visualizar o processo no forno a gás:
2. Pressione a tecla Timer Gás. As informações da configura-

ção do seu forno a gás irão piscar na tela.

Os ícones ao lado indicam de qual dos 
fornos são os parâmetros exibidos du-
rante o processo.

A  Flechas que indicam em qual forno o 
painel de controle está operando.

Importante:
• A tela sempre exibirá as informações do último forno 

configurado. Por exemplo: se você configurar e ligar o 
forno elétrico e depois fizer o mesmo procedimento, no 
forno a gás, a tela exibirá as informações do forno a gás, 
pois foi o último a ser configurado.

• Não é necessário pressionar a tecla INICIAR caso os 
parâmetros sejam alterados durante o processo. Basta 
inserir a nova configuração e esperar 6 segundos. 

Forno 
elétrico 
(acima)

Forno 
a gás 

(abaixo)
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6.11 CONHECENDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Indicado para manter os alimentos aquecidos. Recomenda-se utilizar o tempo máximo de uma hora para evitar o 
ressecamento do alimento. Utilize a prateleira no nível superior.
Para selecionar esta função siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla Modos até a função “4. MANTER AQUECI
DO” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo de-
sejado utilizando as teclas + e -. Ao final do tempo selecio-
nado o forno desligará automaticamente. 

3. Pressione a tecla INICIAR para começar a função. 

Notas: 
• Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla INICIAR 

logo após selecionar a função. 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Para interromper o processo a qualquer momento, pressio-
ne a tecla CANCELAR.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.
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4 . MANTER AQUECID

Importante:
A temperatura da função MANTER AQUECIDO é branda 
e padrão, de modo que não venha a ressecar o alimento 
nem estragá-lo.
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FUNÇÃO GRILL

Indicado para gratinar massas e legumes, tostar pães e também finalizar preparos dourando pedaços de carne e 
de frango. Para alimentos de menor espessura utilize a prateleira no nível superior.
Para selecionar este modo siga os seguintes passos:

3. Pressione a tecla INICIAR para começar a função. Se precisar 
desligar antes do tempo, pressione a tecla CANCELAR.

Nota: 
• Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla INICIAR 

logo após selecionar a função. 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

Forno elétrico Timer Gás

VIDRO TEMPERADO
2

1

2

3

1. Pressione a tecla Modos até a função “3. GRILL” aparecer 
na tela.

2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo de-
sejado utilizando as teclas + e -. Ao final do tempo selecio-
nado o forno desligará automaticamente. 

3 . GRILL

FUNÇÃO ASSAR CONVENCIONAL

Neste modo de assamento, a resistência inferior é ligada juntamente com a resistência superior interna. É indi-
cada para o preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utilizada para assar pedaços de 
carne e frango de baixa espessura, peixes, tortas, pizza e pão de queijo. Não é indicada para alimentos delicados, 
como massas de bolo, pois o calor fornecido pela resistência superior pode dourar o alimento antes do término 

do cozimento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadeiras de teflon é recomendado para amenizar a diferença de 
assamento entre o topo e a base do bolo. 
Para selecionar este modo siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla Modos até a função “2. ASSAR CONVEN
CIONAL” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a temperatura 180 °C, para modificá-la, uti-
lize as teclas + e -.

3. Em seguida, selecione o tempo de assamento desejado 
pressionando a tecla Timer Elétrico e as teclas + e - para 
programar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno 
desligará automaticamente. Neste modo de assamento a 

programação do tempo é opcional, o forno elétrico pode 
ser utilizado sem a programação de um tempo específico 
de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente 
quando o ponto desejado de cozimento for atingido.

4. Pressione a tecla INICIAR para começar a função. Se pre-
cisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla 
CANCELAR.

Notas: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

Forno elétrico Timer Gás

VIDRO TEMPERADO
2

4

2

3

4

1 3

2 . ASSAR CONVENCI
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FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR

Neste modo de assamento apenas a resistência inferior (não visível) é ligada. É indicada para o preparo de alimen-
tos delicados como bolo e legumes em camada.
O uso de assadeiras de alumínio é recomendado.
Para selecionar este modo siga os seguintes passos:

Forno elétrico Timer Gás

VIDRO TEMPERADO
2

3

2

4

4

1 3

Ao finalizar o preaquecimento, se um tempo de preparo for 
configurado, o timer começará a contar o tempo estabeleci-
do (tempo decrescente). Caso o timer não seja configurado, 
a tela mostrará um tempo crescente para contar o tempo em 
que o preparo estará no forno. 

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUE-
CIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve 
ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento 
iniciará automaticamente.
É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momen-
to, utilizando as teclas + e -.

Nota: 
• Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistên-

cias. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO 
PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até 
que a tecla CANCELAR seja pressionada.

• Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pres-
sionar a tecla CANCELAR, o forno elétrico desligará auto-
maticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, 
dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você 
esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela 
passará a mostrar a função do forno a gás.

1. Pressione a tecla Modos até a função “1. AQUECIMENTO 
INFERIOR” aparecer na tela.

2. Na tela aparecerá a temperatura 180 °C, para modificá-la 
utilize as teclas + e -.

3. Selecione o tempo de assamento desejado pressionando 
a tecla Timer Elétrico e em seguida as teclas + e - para 
programar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno 
desligará automaticamente. Neste modo de assamento a 
programação do tempo é opcional, o forno o elétrico pode 
ser utilizado sem a programação de um tempo específico 
de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente 
quando o ponto desejado de cozimento for atingido. 

4. Pressione a tecla INICIAR para começar a função. Se pre-
cisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla 
CANCELAR.

1 . AQUECIMENTO IN



Fale com 
a Brastemp
Acesse o site www.brastemp.com.br 
para ter acesso às informações atualizadas 
sobre a nossa rede de assistência técnica ou 
ligue no nosso Call Center:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0099
Demais localidades

0800-970-0999
Com isso, você terá fácil acesso à Assistência 
Técnica mais próxima de sua residência.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeraro, 675
Jardim Santa Emilia – São Paulo, SP
CEP 04183-901 – Caixa postal 5171
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