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Parabéns por ter adquirido um forno elétrico N570X Nardelli. Foi uma excelente 
escolha. Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob 
altos padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação.
Os fornos Nardelli são resultado da filosofia de criar produtos pensados e 
dedicados à você, que componham um ambiente de inconfundível bom gosto 
e funcionabilidade na sua casa.
Os fornos Nardelli são econômicos, seguros e de fácil uso, fabricados com 
materiais resistentes, comprovando sua superioridade no uso diário. Usando 
a linha de produtos Nardelli, você vai descobrir porque ela é uma das marcas 
mais respeitadas do mercado.

Parabéns
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1 - Seletor de resistências: Aciona a 
resistência superior, inferior ou ambas 
simultaneamente.
2 - Luz indicadora de energia: Acende 
quando o forno está ligado em alguma 
corrente elétrica.
3 - Timer: Controla o tempo de 
cozimento do alimento. Pode ser 
programado por até 120 minutos. 

Emite aviso sonoro ao término do 
tempo programado.
4 - Luz piloto: Quando acesa, informa 
que o forno está em funcionamento.
5 - Termostato: Seletor de temperatura 
que varia de 50ºC até 250ºC.
6 - Puxador: Quando puxado, libera 
a porta e permite o acesso ao interior 
do forno.

1. Identificando o produto

1

2 3

4

5

6

2. O que acompanha seu produto

01 grade interna
01 bandeja esmaltada, também 
utilizada como assadeira

01 kit parafusos para embutimento
01 manual de instruções
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Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede  é compatível com a tensão 
do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), 
comporta o mesmo (vide características técnicas). 
Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno 
com os pés descalços, pois haverá  risco de choque elétrico.
Ligar sempre o cabo de aterramento ao fio terra de sua residência.

4. Cuidados

Potencia Total    2150 W

Freqüência    60 Hz

Tensão    127 V ou 220 V 

Dimensões interiores   Altura  –  343mm 

   Largura – 440mm

   Profundidade – 400mm

Dimensões do corpo   Altura – 590mm 

   Largura – 516mm

   Profundidade – 590mm

Dimensões frontais   Altura – 590mm

   Largura – 595mm

   Profundidade – 23mm

Peso do produto    36kg

Capacidade   57 litros

3. Características técnicas

• Não permita que o forno seja manuseado por crianças, mesmo ele estando 
desligado;
• Fique atento para que crianças não toquem na superfície do forno, nem 
permaneçam próximas do mesmo quando em funcionamento ou desligado e 
ainda quente;
• Nunca conserte ou desmonte o produto sem desconectá-lo da rede elétrica;

5. Alertas de segurança
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• Nunca conserte ou desmonte quando o mesmo estiver quente;
• Produtos que apresentarem sinais de marcas de queda ou danos na 
embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois não pode ser seguro para 
o usuário;
• O cabo elétrico do produto somente pode ser substituído por pessoas 
autorizadas;
• Ao retirar o forno do nicho de embutimento, certifique-se que o mesmo está 
desconectado da tomada;
• Recomendamos que a instalação do seu produto seja feita pela Assistência 
Técnica Autorizada;
• Tome cuidado com as partes elétricas;
• Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado 
o produto, esta dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a 
fiação elétrica deverão suportar a corrente /potencia/ tensão informadas para 
o produto na tabela de características técnicas.
• Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conectar o fio ou 
plugue terra à rede de aterramento da residência;
• Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
• A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto deverá ser 
de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, 
conserto ou instalação;
• A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal 
especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto 
se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha 
a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio 
fabricante deverão substituí-lo;
• Este aparelho esta equipado para funcionar com tensão de alimentação de 
127 V ou 220 V. Preste  muita atenção, pois este forno não é Bivolt.
• Desligue o forno da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção, 
evitando choque elétrico;
• Limpe a condensação produzida após o cozimento. Quando o vapor 
dos alimentos entra em contato com o vidro da porta do forno, condensa-
se e produz gotas de água. Isso é normal e não é característica de mau 
funcionamento do forno;
• Tenha cuidado ao utilizar produtos de limpeza em spray: não dirija o jato 
sobre resistências e sobre botões do painel de controle;
• Quando utilizar óleos ou outros tipos de gorduras é necessário estar atento, 
pois se estes forem derramados, podem incendiar-se. 
• Não altere o plug do seu forno;
• O forno necessita de uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou 
conectores tipo T (benjamim). 
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• Fique atento para não apoiar o forno sobre o cabo elétrico;
• Não modifique as especificações ou características do forno;
• Cuidado para não prender, torcer ou amarrar o cabo elétrico e não tente 
consertá-lo;
• Certifique-se de que os botões estejam na posição “0”desligado quando o 
forno não estiver em funcionamento;
• Solicite um eletricista de sua confiança que verifique as condições da rede 
elétrica do local de instalação;
• Ao instalar o forno, certifique-se de que os cabos de outros eletrodomésticos 
não fiquem em contato com partes quentes e não fiquem presos na porta do 
forno;
• Introduza e verifique se as prateleiras estão corretamente fixas sobre as guias;
• Nunca tocar nos elementos de aquecimento (resistência, porta, vidros, etc.) 
durante ou imediatamente após a utilização;
• O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada 
o tensionando ou esticando;
• Sempre remover da tomada o cabo de alimentação após o uso e durante 
a limpeza e manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo 
cabo);
• Nunca utilizar a porta do forno quando aberta, para apoiar recipientes, pois 
poderá causar danos ao forno; Não transportar o forno suportando-o pela 
porta;
• Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis 
do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem 
ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de 
queimaduras;
• Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto 
deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos 
de sufocamento ao brincar ou manusear estes ruídos.
• Não deixe os alimentos no forno mais de 15 minutos após a finalização do 
cozimento. Isso evita formação de umidade nos alimentos e no interior do 
forno;
• Nunca coloque no forno objetos que possam representar riscos para o local;

A Nardelli não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso 
inadequado, se estas providências não forem observadas.

Informações importantes
Sua seguranca é de extrema importância para a Nardelli. Por favor, leia este 
manual de instruções antes de tentar instalar ou usar este aparelho. Se você 
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não tiver certeza de qualquer informação contida neste manual, por favor 
contate o departamento técnico da Nardelli. 

Este aparelho foi projetado para o uso doméstico e pode ser embutido em um 
armário de cozinha padrão (nicho).

IMPORTANTE: O material utilizado para a fabricação dos móveis, bem como, 
todo o material utilizado na instalação deve resistir a uma temperatura mínima 
de 85ºC acima da temperatura ambiente do local onde o produto foi instalado.

Certos tipos de vinil ou laminados utilizados na fabricação de móveis de 
cozinha são particularmente propensos a danos ou descoloração em função 
da temperatura citada acima.
Qualquer dano causado pelo aparelho, em violação a esta temperatura, ou 
colocando os materiais adjacentes ao gabinete do móvel (nicho) mais próximo 
do que 4mm do produto, serão de responsabilidade do proprietário.
A utilização deste aparelho para qualquer outra finalidade ou em qualquer outro 
ambiente sem o consentimento da Nardelli, irá invalidar qualquer garantia.

A Nardelli recomenda fortemente que bebês e crianças estão expressamente 
proibidas de ficarem próximas ao forno e principalmente tocar o aparelho a 
qualquer momento.
Se for necessário, para os jovens membros da família estarem na cozinha, é 
preciso garantir que estes sejam mantidos sob estreita supervisão em todos 
os momentos. 

- Não coloque objetos pesados sobre a porta do forno quando ela estiver 
aberta,  já que isto poderá causar danos às dobradiças da porta;
Não deixe óleo ou gordura aquecido, isso pode aumentar o risco de incêndio;
Não deixe que partes elétricas ou o cabo de alimentação entre em contato 
com superfícies quentes do forno;
Não utilize o aparelho para aquecer o ambiente ou secar roupas;
Não instale o aparelho junto a cortinas. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE: Aparelho em conformidade com a diretas européia 89/336/EEC, 73/23/
EEC e subseqüentes revisões e “RoHs”direta 2002/95CE*
O fabricante declara que o forno é constituído com materiais certificados e 
requer que o aparelho a ser instalado esteja em conformidade com as normas 
atualmente em vigor. Este aparelho deve ser utilizado por uma pessoa treinada 
e somente para fins domésticos.
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A Nardelli e seus revendedores, não se responsabilizam por danos ao forno 
ao patrimônio ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimentos 
incorretos de instalação elétrica feitas por pessoas inabilitadas.
A ligação elétrica deve ser efetuada conforme as normas e lei em vigor.   

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com 
nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:
sac@nardelli.com.br.

Embutimento – Informações gerais 
Para o bom funcionamento do forno embutido em móvel de cozinha é 
necessário que este tenha as características adequadas para a instalação. 
É indispensável assegurar que a circulação do ar na parte posterior do forno, 
será necessária à boa refrigeração do mesmo.

A instalação do forno é de responsabilidade do consumidor, que deverá ser 
providenciada pelo mesmo ou por pessoal especializado. A Nardelli não cobre 
custos de instalação. 
Deixe uma abertura na parte superior do móvel destinada a saída de ar quente. 

Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra.

6. Instruções de instalação

*A “RoHs” diretiva significa “a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos 
elétricos e eletrônicos”. Esta diretiva proíbe a colocação de novos equipamentos elétricos e eletrônicos 
que contenham níveis acima do acordado, de chumbo, cádmio, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos 
polibromados (PBB) é ter difenilpolibromado (PBDE) anti-chamas. 

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a tensão marcada na etiqueta 
corresponde à sua tensão de alimentação elétrica. 

ADVERTÊNCIAS
Não utilize folhas de alumínio para cobrir formas e alimentos, pois a alta 
reflexibilidade destas folhas poderá danificar as resistências. 
Durante o cozimento, nunca coloque panelas ou qualquer utensílio para 
cozimento diretamente no fundo do forno. Eles devem sempre ser colocados 
sobre as prateleiras.
Importante: Tenha cuidado ao abrir a porta do forno, evite o contato com as 
partes quentes e vapor.
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Informações quanto ao embutimento também podem ser adquiridas no site: 
www.nardelli.com.br

Instalação elétrica
• Qualquer reparo deverá ser feito com o forno desligado.
• Este forno é produzido para funcionar com uma tensão de 127 V ou 220 V. 
• Ligue o forno em uma tomada exclusiva, nunca utilize extensões ou 
conectores tipo T (benjamim).
• Antes de instalar o forno, certifique-se que a instalação elétrica pode suportar 
a carga do produto, veja em Características Técnicas.
• Certifique-se que a rede elétrica está corretamente aterrada, segundo as 
normas e as disposições da lei em vigor, para eliminar o risco de choque numa 
eventual descarga de energia.
• Instalar o fio terra no terminal que se encontra na parte traseira do seu forno 
elétrico. 
• Após instalado o forno elétrico, a tomada ou o disjuntor usados para a ligação 

Medidas do produto

Local de instalação
Antes de iniciar a instalação do Forno Elétrico N570X, verificar se o nicho 
(espaço em que o forno será embutido), está com as dimensões conforme 
especificado nas figuras abaixo. O embutimento pode ser feito em móveis de 
mármore, granito, madeira ou aço inox, desde que sigam os desenhos dos 
nichos.

Nicho

59
0m
m

59 mm

516mm 5 0mm

23mm

5

9
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m
m
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OBSERVAÇÕES:
• O fio terra não acompanha o produto. O mesmo pode ser adquirido em lojas 
de material elétrico;
• Caso a instalação de sua residência não possua sistema de aterramento, 
solicitar a um eletricista que o auxilie na execução;
• O fio terra não pode ser ligado a torneiras, tubulações plásticas, ao neutro da 
rede elétrica, fios de pára-raios, canalização de gás, aquecimento central ou 
qualquer outra alternativa não especificada por normas.

Conhecendo o Timer
• Regule o botão timer para o número que indica tempo de cozimento (minutos) 
de acordo com os alimentos que você vai cozinhar.
• Acerte o timer girando-o em sentido horário. O forno desligará automaticamente 
ao final do tempo selecionado, emitindo um sinal sonoro.
• O forno pode ser desligado manualmente durante o cozimento girando o 
timer em sentido anti-horário para a posição de off (desligado).
• Não abra a porta do forno quando estiver cozinhando pratos fermentados, 
pão, massas ou suflês, pois a corrente de ar frio bloqueia seu crescimento.
• A luz piloto do forno N570X permanece acesa até o fim do ciclo do timer, 
quando o forno desliga.

Fique atento: este forno não é Bivolt. Consulte a plaquinha de identificação atrás do forno, para 
verificar a voltagem correspondente do mesmo.

7. Usando seu produto

devem ter fácil acesso.
• O cabo de energia deverá ser colocado em forma a não atingir nunca uma 
temperatura superior a 50ºC.
• Depois de efetuar a instalação, teste as resistências, fazendo-as funcionar 
durante cerca de 3 minutos. 
• Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um 
eletricista quanto à secção dos fios.

A tomada deverá ser de acordo com a tensão do seu forno, ou seja:
127 V = 13,8 A / 220 V = 8 A
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Pré-aquecimento
Para a realização dos assados em fornos elétricos, há a necessidade do pré-
aquecimento. Para tanto, sugerimos:

• Deixe o forno ligado na potência máxima (resistências superior e inferior), a 
temperatura em 150ºC e o timer programado para 10 minutos.

Instruções para operação
Para ligar seu forno N570X siga as intruções a seguir:
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LIGANDO SEU FORNO:

Acionar a resistência 
superior, inferior ou 
ambas simultane-
amente. Lembre-
-se que na fase de 
pré-aquecimento é 

sempre recomenda-
do ligar o dourador.

Gire o timer (botão 
do tempo) no sentido 
horário, até o tempo 

necessário (de 1 a 120 
minutos). Somente 

com a regulagem do 
timer o forno estará 

funcionando.

Gire o botão ter-
mostato (botão da 
temperatura) no 

sentido horário até a 
temperatura deseja-
da (de 0 a 250ºC) para 

o assado.
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8. Limpeza e manutenção

Antes de qualquer operação de limpeza, desligar o forno da corrente elétrica.
As operações de limpeza somente devem ser realizadas quando o forno estiver 
frio.

• A limpeza do forno deve ser realizada sobre uma superfície regular.
• Deve-se ter muito cuidado tanto nos procedimentos de limpeza quanto ao 
uso deste aparelho.
• O forno deve ser cuidadosamente limpo antes de ser operado pela primeira 
vez e depois de cada utilização.
• Nunca limpe a superfície  do forno com limpadores a vapor.
• A cavidade do forno somente deve ser limpa com água morna e sabão, 
usando uma esponja ou um pano macio. Nunca utilizar produtos abrasivos.
• Qualquer mancha que podem aparecer na parte inferior do forno terá 
originado a partir dos alimentos ou salpicos derramados, estes salpicos podem 
ocorrer durante o processo de cozimento. Podem, eventualmente, ser um 
resultado do alimento cozido em uma temperatura demasiadamente elevada 
ou serem colocados em recipiente muito pequeno. Você deve selecionar 
a temperatura de cozimento de acordo com o alimento a ser cozido. Você 
também deve assegurar que o alimento deva ser colocado em um recipiente 
dimensionalmente adequado.
• As partes externas do forno somente devem ser limpas com água morna e 
sabão, usando a esponja ou um pano macio. Nunca utilizar produtos abrasivos.
• Se você usar algum limpador específico para forno na limpeza de seu 
aparelho, então você deve checar com o fabricante se o produto é adequado 
para a limpeza do aparelho.
• Após usar o forno por um longo período, poderá formar-se condensação 
interior. Secar utilizando um pano macio.
• Qualquer defeito que for causado ao aparelho pela utilização de produtos de 
limpeza não será garantido pela Nardelli, mesmo que o aparelho esteja dentro 
do período de garantia.

Substituição da lâmpada interna

Antes da troca, assegurar-se que o produto está desconectado da rede 
elétrica.  Cuidado, a lâmpada pode estar quente.

Para substituir, seguir as seguintes instruções:
• Desrosquear  a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
• Retirar a lâmpada e substituí-la  pela lâmpada nova;
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• Rosqueá-la no sentido horário.
• Somente após a troca, reconectar o cabo de alimentação a rede elétrica.

Substitua a lâmpada por uma de 25W/300ºC.
Não utilize qualquer outro tipo de lâmpada. Esta lâmpada, pode ser adquirida 
através da Rede de Postos Autorizados Nardelli.

9. Dicas importantes

Economia de energia
Os Fornos Elétricos Nardelli, devido ao seu isolamento e ao emprego de materiais 
de alta tecnologia, consomem menos energia do que um outro forno qualquer. 
Com isso você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se 
dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido 
e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

• Desligar sempre os aparelhos da tomada;
• Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers;
• Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu aparelho;
• Substituir tomadas muito antigas ou danificadas;
• Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

10. Problemas e soluções

Em alguns casos, com um simples procedimento, você pode solucionar um 
eventual problema no seu forno Nardelli.
Antes de solicitar assistência técnica, confira:

VERIFIQUE;
• O aparelho foi conectado à rede elétrica corretamente;
• Os fusíveis estão funcionando corretamente.

1.PROBLEMA: MEU FORNO ESTÁ APARENTEMENTE SEM ENERGIA

• Certifique-se que você selecionou o tempo e a temperatura adequados ao alimento. 
Pode ser necessário ajustar a temperatura em +/- 10ºC para obter melhores resul-
tados.

2.PROBLEMA: MEU ALIMENTO NÃO ESTÁ COZINHANDO ADEQUADAMENTE

3.PROBLEMA: MEU ALIMENTO NÃO COZINHA UNIFORMEMENTE
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VERIFIQUE;
• O forno foi instalado corretamente e está no nível;
• A posição e a temperatura estão adequadas.

• Substitua a lâmpada do forno.

• Vapor e condensação são naturais quando se cozinha alimento que contem muita 
água, tais como alimentos congelados, frango etc.
• Você pode ter condensação se formando entre a cavidade do forno e a porta de vidro. 
Isso não é necessariamente um sinal de que o forno não está funcionando correta-
mente.
• Não deixe alimentos dentro do forno para esfriar depois de terem sido cozidos. 
• Use um recipiente coberto, se possível, quando cozinhar, afim de reduzir a quanti-
dade de condensação.

Se após estes procedimentos o aparelho não funcionar corretamente,
contate o sac@nardelli.com.br.

4.PROBLEMA: A LUZ DO FORNO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

5.PROBLEMA: MEU FORNO ESTÁ CONDENSANDO
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11. Garantia

Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra.

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no 
período de 12 meses, contado a partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde 
que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de ma-
terial ou fabricação. São divididos os 12 meses em:

Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;
Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia especial complementar, concedida pela Nardelli 
Eletrodomésticos.

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado para a 
Nardelli, que solicitará ao serviço autorizado o devido atendimento. O conserto ou substituição 
de peças defeituosas será feito durante a vigência desta garantia.

A garantia perderá a validade quando:
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do pro-
duto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou 
consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nardelli.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou manchas de 
gordura sobre o corpo interno.
Caracterizam mau uso do produto, fazendo cessar a garantia.
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, 
industrial, etc).

As garantias legal e especial não cobrem:
- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassa-
mentos ou atos e efeitos da natureza.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde 
será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões elétricas e hidráuli-
cas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento.
- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou 
no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.

A garantia especial não cobre:
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando o produto estiver instalado fora do 
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município sede do Serviço Autorizado Nardelli.
- Vidros, acessórios, peças plásticas, lâmpadas e cabo elétrico.

Observações:
Despesas eventuais, por conta do consumidor:
- As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao pro-
duto, são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia.
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser discutidos 
previamente com agente de vendas autorizado.
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o certificado de 
garantia e a nota fiscal contendo a data da compra.

Local da Compra:_______________________________________________
Data da Compra:________________________________________________
Modelo:_____________________________________________________
Carimbo da loja:

Central de Atendimento Nardelli: (47) 3543-9000
www.nardelli.com.br  |  sac@nardelli.com.br

De segunda a sexta durante o expediente comercial.

Para consulta atualizada das nossas 
assistências técnicas autorizadas, 

acesse o site 
www.nardelli.com.br
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Anotações

Para consulta atualizada das nossas assistências
técnicas autorizadas, acesse o site 

www.nardelli.com.br
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