
FT90 - Forno Tostador

MODELO 
FORNO TOSTADOR

FT90

Atenção:!

Atenção:!

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA
O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual 
ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
2. Mau uso. 
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios 
inadequados não recomendados pela Black&Decker.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker. 
6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso 
abusivo.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de 
assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar 
sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker . 
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual, caracterizam desobediência do consumidor ou 
usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal 
(90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor dever ficar atento, pois o 
fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da 
empresa que contrata o seguro.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota 
fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. 
Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas 
Autorizadas Black&Decker.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais 
aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra 
defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de 
emissão da nota fiscal de compra. 
2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que 
apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da 
garantia.
3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente 
nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço 
de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos 
são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a 
recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker. 
 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, 
portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são 
treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker 
precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as 
devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.
Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker 
não se responsabiliza pelos riscos de transporte. 
5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as
características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6- Produto exclusivo para uso doméstico.

SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e 
reparar toda a l inha de produtos Black&Decker. L igue: 0800-7034644 ou consul te nosso s i te: 
www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

  

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nota: Os tempos são apenas sugeridos, pois o tempo de cozimento ou aquecimento 
depende de outros fatores como temperatura ambiente, temperatura do prato a ser 
preparado, tamanho e espessura dos pedaços dos alimentos bem como tipo do recipiente, 
já que alguns materiais são melhores condutores de calor. 

1. Nunca molhe o seu forno elétrico.
2. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza que deve ser 
feito com um pano umedecido e com o aparelho completamente frio. Evite o uso de palhas 
de aço ou outros abrasivos, sprays ou qualquer produto para limpeza de fornos a gás.
3. A grelha  removível e a bandeja para assar podem ser lavadas com água quente e
detergente. Antes de recolocá-las no forno é importante que estejam bem secas. Essas
peças devem ser limpas após cada utilização, para evitar que eventuais acúmulos
venham causar fumaça ou odores desagradáveis.
4. Para remover resíduos de assados, coloque um pouco de óleo de cozinha sobre a sujeira
e deixe por cinco ou dez minutos. Isso amolecerá os resíduos, permitindo a sua remoção
com pano comum.
5. Não toque nos elementos de aquecimento (resistências) e nem mesmo os limpe.
6. Para limpar resíduos aderidos ao forno, não use produtos de limpeza abrasivos,
limpadores de fornos comerciais ou palhas de aço pois podem provocar arranhões que
por sua vez desgastam o forno e promovem rachaduras.
7. Em caso de resíduos ou excessos de gordura no vidro e nas paredes internas use uma
esponja macia levemente umedecida em água morna com detergente neutro. A seguir, 
retire o detergente com um pano úmido e depois seque com uma toalha de papel.

Pratos pré preparados

Salsicha/Lingüiça

Sanduiche

Pizza

Filé de Peixe

Filé de Frango

Filé Bovino

Frango em Pedaçõs 

(coxas/sobrecoxa)

Salgados Prontos

0,5 kg

300g

2 Unid.

2 Unid.

2 Unid.

2 Unid.

2 Unid.

0,5 kg

0,5 kg

T15 - 25

15 - 20

8 -10

8 - 12

20 - 25

20 - 25

25 - 30

30 - 50

10 - 15

ALIMENTO QUANTIDADE TEMPO (Minutos)

 A temperatura das superfícies próximas ao aparelho em uso pode estar 
alta quando o mesmo estiver funcionando.

 A ação do calor sobre os alimentos, especialmente os gordurosos, pode 
provocar alteração da cor do aparelho, nas áreas próximas à saída de ar quente. Recomen-
damos não preparar qualquer tipo de alimento utlizando somente a grelha removível, 
principalmente alimentos que possuam gordura, pois respingos de gordura em contato 
com a resistência podem causar pequenas chamas. Se isso ocorrer retire o plugue da 
tomada e NÃO ABRA a porta até a chama se extinguir.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II

CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.
Visite nosso site:

 

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio

Tripolar

Até 5 metros

3 x 1,0mm2

De 5 a 10 metros

3 x 1,5mm2

FT90 - Forno Elétrico

Manual de Instruções

Leia as instruções antes de usar o produto

ano de
garantia1 Modelos FT90

 Forno Elétrico



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

     Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, 
choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança 
devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

Com toda a qualidade da Black & Decker o novo forno tostador FT90 foi projetado para 
assar, grelhar e tostar pequenas quantidades de alimentos.

- Possui botão de controle de tempo (fig.2), lâmpada piloto (fig.3), botão com controle de 
temperatura, (fig.1), bandeja para grelhar, tostar e assar (fig.4), grelha removível (fig.5), 
coletor de resíduos com abertura para uma limpeza mais fácil (fig.6).
- Prático pegador em inox (fig.9) para pegar a bandeja evitando o contato com as mãos ao 
manusear.

Atenção:!                                 antes de ligar seu Forno Tostador FT90 verifique se a chave do produto (na 

parte de baixo) está ligada na tensão elétrica compatível a sua residência.

Características do Forno Elétrico:

INSTRUÇÕES DE USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. 
Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros 
problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um 
técnico autorizado Black&Decker. 
autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste 
manual.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
7. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado ou se o plugue e/ou cabo elétrico 
estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo, leve o 
aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Coloque o forno elétrico em superfície horizontal, plana e nivelada.
9. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua 
tomada corresponde a tensão indicada na etiqueta do aparelho.
10. Assegure-se que o botão controle de temperatura (fig.2) e o botão de controle de 
tempo (fig.1), estejam na posição 0 (desligada).
11. Lique o plugue a tomada elétrica.
12. Para sua segurança certifique-se de que há ventilação suficiente mantendo uma área 
livre de 10 cm em torno de seu forno elétrico e não coloque nada sobre ele.
13. Coloque o alimento a ser preparado no forno elétrico e feche a porta de vidro (fig.9).
14. Para ligar e ativar as resistências (fig.8) gire o botão de controle de temperatura (fig.1) 
no sentido horário até a temperatura desejada.
15. Selecione o tempo desejado, girando o botão de controle do tempo em sentido horário 
(até 60 minutos).
16. O forno elétrico desligará automaticamente quando o tempo programado expirar e 
será emitido um sinal sonoro.
17. Recomendamos cobrir carnes e peixes com papel alumínio para evitar respingos, que 
podem ser de difícil remoção na parte interna do aparelho.
18. Nunca cozinhe alimentos com embalagens de papel, plásticos ou hermeticamente 
fechados.
19. Atenção com o tamanho dos alimentos ou recipientes  a serem colocados dentro do 
forno elétrico, para que não encostem na cavidade interna do forno, evitando incêndios ou 
choque elétrico. 
20. Recomendamos o uso de recipientes de metal ou vidro. Todo recipiente utilizado no 
forno elétrico deve ser resistente ao calor.  
21. Não toque nas partes metálicas do forno elétrico quando estiverem quentes.
22.Não utilize o forno elétrico para guardar objetos. Somente os acessórios recomendados 
pela Black & Decker devem ficar dentro do forno elétrico.
23.Não coloque nenhum desses materiais dentro do forno elétrico: papel, papelão, 
plástico, etc.
24. Não use o forno elétrico próximo de materiais combustíveis ou de fácil combustão, 
como cortinas, toalhas de mesa ou latas de spray. Isto pode causar incêndio ou explosão.
25. Não coloque o forno elétrico em superfícies instáveis ou sensíveis a altas 
temperaturas.
26. Não coloque nada embaixo ou sobre o forno elétrico.

5. Não coloque aparelhos elétricos sobre ou próximos a aquecedores a gás ou elétricos, nem 
próximo a fornos aquecidos.

16.Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o 
plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do 
plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada 
Black&Decker. 
17.Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe. 
Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico. 
18.Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição 
segura, evitando que alguém pise ou tropece nele. 
19.Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. 
Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases). 
20.Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto 
consumo de energia no mesmo circuito.
21.Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem 
sobre superfícies quentes.  
22.Não use o aparelho ao ar livre. 
23.Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.
24.Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica 
autorizada Black&Decker para revisão, conserto ou ajustes.

Nota: Antes de utilizar seu apararelho pela primeira vez, deixe-o ligado durante 5 
minutos para permitir que o óleo de proteção das chapas evapore sem atingir os 
alimentos. É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases 
durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento 
dos materias e componentes usados na fabricação, é normal e não indica que há 
defeitos ou má utilização do aparelho.

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou 
qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido 
orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções referente à 
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela 
segurança.
4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam 
brincando com o aparelho.
5. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está 
compatível com as especificações do produto.
6. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não 
estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam 
em perfeito estado e sejam adequadas para que não ocorram danos nos aparelhos 
elétricos que você utiliza. 
8. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou 
qualquer outra substância líquida. Para evitar choques elétricos nunca use o aparelho 
com as mãos molhadas.
9. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle 
remoto separado.
10. Quando não estiver sendo utilizado, guarde o aparelho em local seco e seguro. 
11. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É  
recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada 
Black&Decker.
12. Não sobrecarregue o aparelho, este aparelho foi projetado para uso 
exclusivamente doméstico sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso 
indevido implica em perda de garantia. 
13. Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em 
que haja gases explosivos. 
14. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela
Black&Decker. 
15.Não use qualquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.  

CONHECENDO O  FORNO ELÉTRICO FT90
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1. Controle de temperatura
2. Controle de tempo – maxámo 60 min.
3. Lâmpada piloto
4. Bandeja para grelhar, tostar e assar
5. Grelha removível

6. Coletor de resíduos com abertura para 
      facilitar a limpeza
7. Resistência superior e inferior
8. Puxador da porta de vidro
9. Pegador da bandeja em inox


