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REMOVENDO A PRATELEIRA DO FORNO DECORATO

Para remover a prateleira da posição em que se encontra, basta segurar 
a haste da trava de segurança e movimentá-la para cima, conforme Fig. 
3.  Após soltar a trava, arraste a prateleira para fora do forno.
Para reposicioná-la, encaixe a prateleira no nível de posição desejado, 
arrastando-a para o interior do forno e encaixe novamente a trava de 
segurança no orifício mais próximo na lateral esquerda, olhando de 
frente, conforme Fig. 4.

Parafuse as presilhas rente ao corte do nicho, na parte 
superior, conforme ilustração a Fig. 1.

Para fazer a correta instalação, você receberá junto 
com o produto um kit contendo o manual de 
instruções e as seguintes peças:
02 presilhas;
04 parafusos AA 4,2 x 9,5mm.

Instalação:

Após parafusadas, encaixe o produto com a moldura sobre as presilhas, de acordo com a ilustração da Fig. 2.

O forno elétrico Decorato possui uma prateleira 
deslizante e um sistema exclusivo de fixação.
Esse sistema possui um batente traseiro (cor vermelha) 
que evita que o recipiente do assado escorregue para o 
fundo do forno e uma haste (cor azul) que funciona 
como trava de segurança da prateleira.
O batente traseiro deve ser posicionado voltado para o 
fundo do forno e a trava de segurança deve ser 
encaixada em um dos 3 orifícios presentes na lateral 
esquerda do forno.

Fig. 3 Fig. 4
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Grill

Controle de 
temperatura

3.1. QUESTO

1) CONECTE o aparelho na tomada;

2) PRÉ-AQUEÇA: Gire o botão do controle de 
temperatura, selecionando a temperatura de 200ºC e 
acione o . Aguarde proximadamente 10 botão do Grill
minutos antes de colocar o alimento no interior do forno.

3) PROGRAME A TEMPERATURA: Ao final dos 10 
minutos de pré-aquecimento, gire novamente o botão 
de controle da temperatura e selecione a temperatura 
desejada.
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Grill
Grill

Luz

Timer
Timer

Controle de 
temperatura

Controle de 
temperatura

Tecla de
abertura

Siga abaixo as instruções para a correta programação do seu forno:

IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR O SEU ASSADO, É INDISPENSÁVEL O PRÉ-AQUECIMENTO DO 
FORNO DURANTE 10 MINUTOS.

3.2. FRATELLO E SONETTO

Fratello Sonetto

3) PROGRAME A TEMPERATURA: Ao final dos 10 minutos de pré-aquecimento, gire novamente o botão de 
controle da temperatura e selecione a temperatura desejada.

1) CONECTE o aparelho na tomada;

4) Grill: No forno  você aciona o interruptor no modo  para ligar e  para desligar.Fratello on off

2) PRÉ-AQUEÇA: Gire o , selecionando a temperatura de 200ºC, acione o botão do controle de temperatura
botão do Grill botão do timer, gire o  até o final do seu curso de 120 minutos e retorne até a posição de 10 
minutos.

No forno , basta pressionar o botão para ligar e pressionar novamente para desligar.Sonetto Grill 
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IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR O SEU ASSADO, É INDISPENSÁVEL O PRÉ-AQUECIMENTO 
DO FORNO DURANTE 10 MINUTOS.

Siga abaixo as instruções para a correta programação do seu forno:

3.3. SAPORE E DECORATO

3)PROGRAME A TEMPERATURA: Ao final dos 10 minutos de pré-aquecimento, você pode 
ajustar os botões seletores de temperatura, grill e timer de acordo com a sua necessidade. 
Somente  após concluir as seleções, o forno começará a funcionar.

2) PRÉ-AQUEÇA: Gire o  até o final do seu curso (120 min) e retorne até a posição de 10 minutos. Gire o   até botão do timer (A) botão do grill (B)
a marcação       ,  selecionando as resistências inferior e superior (grill) e gire o até 200ºC.botão de temperatura (C) 

1) CONECTE o aparelho na tomada;

B

A

A
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3.4. DECORATO GOURMET
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Linha de Fornos Elétricos
Manual de Instruções

K

4) PROGRAMANDO O SEU MODO DE ASSADO: Este forno possui 3 modos de preparo para o assado e a função Manter Aquecido.

Modo ASSAR E DOURAR: Nesta função, a resistência inferior e a resistência superior estarão selecionadas.

Modo DOURAR: Nesta função, somente a resistência superior estará selecionada.

Modo ASSAR: Nesta função, somente a resistência inferior estará selecionada.

m Para ativar uma das funções, basta girar o para a direita ou esquerda, até a   Botão Seletor (E)
função que você deseja ficar iluminada e então, pressionar o centro da palavra OK no botão para 
ativá-la.

5) TEMPERATURA: Após selecionar o modo de assado, a tecla ficará iluminada com a   Temperatura (I)
cor verde, indicando que você deve programar a temperatura desejada para o seu assado, girando o 
Botão Seletor (E) para selecionar de 50ºC até 300ºC. Para confirmar a temperatura selecionada, 
pressione o centro da palavra OK no botão e a tecla ficará iluminada com uma luz branca.

6) TIMER: Após ajustar a temperatura, a tecla ficará iluminada com a , indicando que    Timer (J) cor verde
você deve ajustar o tempo do seu assado. Para confirmar a seleção do tempo, pressione o centro da 
palavra OK no botão.

7) CANCELAR: A qualquer momento você pode cancelar a programação do forno, bastando pressionar 
a tecla .Cancelar (K)

Modo MANTER AQUECIDO: Nesta função, a temperatura mantém-se em aproximadamente 50ºC 
apenas para manter o alimento aquecido após o término do tempo de preparo e sem queimá-lo.

8) DESLIGAR O PAINEL: para desligar o painel digital, pressione durante 2 segundos a tecla Cancelar 
(K). Caso o forno esteja com um dos modos de assar ativos, faça primeiro o cancelamento da função 
(conforme item 7).

m Os Fornos Mueller possuem vedação de borracha na porta do forno. Nunca retire essa borracha para limpeza, pois pode danificar o produto;

m A prateleira e a bandeja devem ser retiradas para a limpeza. Utilize esponja macia, umedecida com água morna e sabão ou detergente neutro;

m Antes de realizar a limpeza, sempre verifique se o aparelho está desligado da tomada, evitando riscos de choques elétricos;
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4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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5. TABELA DE TEMPERATURAS E TEMPOS
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6. TERMO DE GARANTIA
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