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Você acaba de adquirir um produto com alta
Tecnologia. Este manual é destinado a 
consumidores, estendendo seu suporte para 
assistência técnica e revendedores de fogões a 
gás para uso doméstico. Ele foi desenvolvido 
com o objetivo de proporcionar a informação 
necessária para instalação, util ização e 
manutenção destes produtos, e garantir uma 
vida mais longa. O uso desses fogões domésticos 
sem a leitura deste manual coloca em risco a 
eficiência e a vida útil do produto.  Por favor, leia 
com atenção as instruções para obter excelente 
performance e utilização correta de seu fogão.

Parabéns

· Seu fogão é para uso doméstico e deve ser 

usado por pessoas treinadas para seu 

manuseio.

· Nunca carregue seu fogão com a porta do 

forno aberta, pois isso poderá causar sérios 

danos ao seu produto.

· Mantenha as crianças longe do fogão 

quando Estiver em funcionamento ou logo 

após a sua utilização.

. A temperatura próximo aos queimadores, 

na mesa, porta do forno, puxador da porta do 

forno, e as laterais externas é elevada e pode 

causar queimaduras.

· Coloque as panelas com os cabos virados 

para dentro. Isso ajuda a evitar que a criança 

puxe.

· Esquente os alimentos com as tampas 

abertas, pois se estiverem totalmente fechados 

o calor aumenta a pressão interna podendo...

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Português
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· Para a sua segurança, mantenha o regulador
de pressão do gás fechado quando não estiver 
usando o fogão.
· Antes de substituir o botijão de gás, verifique 
se os botões estão todos fechados.
· Nunca use chamas ou faíscas para localizar 
vazamentos gás, o que pode causar incêndios. 
Use espuma feita com sabão, caso haja 
vazamento vão formar bolhas e você pode 
visualizar onde está o vazamento.
· Apenas acenda o fogão, depois de ter  
Certeza que não há vazamentos na instalação.
· Se você sentir cheiro de gás em sua casa, 
para sua segurança tome as seguintes 
providencias: feche o regulador de pressão do 
gás, não ligue qualquer chama, não mova os 
interruptores elétricos; abra as
portas e janelas, permitindo maior ventilação do 
ambiente.
· Ao acender o forno mantenha a porta do 
mesmo aberta até que a chama se estabeleça.
· Faltando energia elétrica, verifique se 
nenhuma boca está aberta antes de usar fósforo 
para acender a chama.
· Nos fogões com lâmpadas e acendimento  
automático, retire o plugue da tomada antes de 
fazer qualquer tipo de serviço manutenção e 
limpeza.
· Use sempre regulador de pressão do gás, 
para qualquer tipo de frasco, uma vez que a 
ausência da mesma causará excesso de 
pressão com vazamento de de gás, ao qual pode 
causar incêndio.
· Instale apenas um produto para cada botijão 
gás.
· Aos produtos químicos inflamáveis (por 
exemplo: álcool, gasolina, querosene, etc), 
devem sermantidos afastado do seu fogão, pois 
podem causar incêndios.
· O apoio para as panelas possui um diâmetro 
mínimo de 14 cm.
· Qualquer dano elétrico deve ser substituído 
pelo agente, fabricante ou pessoa qualificada.
· Não é permitido o uso de recipientes com base 

Cuidados com o gás

INSTALAÇÃO

Português
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Português

. A cozinha deve estar em uma superfície 
plana e nivelada.

· Utilize abraçadeiras para fixar a mangueira 
de gás no fogão e no regulador de pressão fixado 
no botijão   (Fig. A).
· A mangueira de gás nunca deve passar pela 
parte traseira do fogão. Por quê? Porque a 
mangueira resiste a uma temperatura de até 70 
°C (178° F) e o calor que se concentra na parte 
traseira do fogão atinge temperaturas mais 
elevadas, o que pode fazer que a mangueira 
derreta e possa causar explosões e incêndios 
(Fig. B).
· Se isto não for possível, é essencial a 
utilização de mangueiras de metal flexível para 
evitar acidentes.
· Os fogões são produzidos originalmente 
para uso de gás de botijão (GLP). Para 
transformar o fogão a gás Natural (GN), entre em 

Conexão de Gás

· O fogão tem tampa de vidro temperado 
resistente. Nunca feche o fogão enquanto as 
bocas estiverem acesas, as grades quentes ou o 
forno em uso.

Tampa de Vidro Temperado

Proteção da mesa Inox

· As mesas de aço inox vem protegidas
com uma película de plástico (plástico azul) para 
evitar listras e manchas. Certifique-se de remover 
esta película ao instalar o fogão (Fig. C).
· Os resíduos de adesivo devem ser 
removidos com um pano umedecido e depois 
com uma esponja macia e sabão neutro, 
terminando assim a operação de limpeza.
· Não deixe a água secar ou evaporar 
diretamente sobre a mesa inox. Enxaguar 
imediatamente com um pano seco e macio, 
evitando manchas na mesa, causada por 
excesso cloro na água. Não use esponjas de aço 
ou similares que arranhem a mesa. Evite 
derramamento de removedor ou detergente 

· Conecte o fogão ao gás. Pressione 
(empurre) o botão girando a para a esquerda para 
a posição alta, e acenda o ueimador regulando a 
chama de acordo com a necessidade (Fig. D).

Acendimento dos queimadores na mesa

Controle Gradual da Chama
· O controle gradual da chama permite 

múltiplas

graduações. Ele mantém a chama sempre estável 

de alto a baixo, proporcionando economia e uma 

temperatura adequada.

Fogões com acendimento automático

· A rede elétrica do acendimento automático é 

de

127/220V - 50/60Hz. Verifique a tensão 

(Voltagem) desejada.

· Ligue o fogão a rede elétrica e ao gás, 

levante a tampa do vidro e verifique se todos os  

queimadores estão  corretamente instalados, 

antes da atuação do interruptor elétrico (ignição).

· Antes de ligar o forno, abra totalmente a sua 

porta para impedir a acumulação de gás no 

espaço do mesmo.

Atenção: Siga as orientações para evitar possível 

Danos no sistema de acendimento automático.
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Automático

· O forno do fogão tem esmalte antiaderente 
que evita a acumulação de gorduras no forno, 
facilitando sua remoção internamente. Para que 
o esmalte autolimpante funcione corretamente 
deve se realizar um cozinhamento gorduroso 
(carne, por exemplo) e um não-gorduroso (pão, 
por exemplo). O limpa fácil aplica-se em toda a 
área interna e na porta do forno. Toda a sua 
Superfície é revestida com esmalte limpa fácil.

Fogões com acendimento automático

Acendimento manual do forno
· Para acender o forno, não se esqueça de 
levantar a tampa do vidro da mesa e deixar a 
porta totalmente aberta do forno, antes de 
proceder com o acendimento do interruptor 
elétrico (ignição).
· Pressione o botão do forno virando à esquerda 
até
posição alta (Fig. E) e acenda o queimador 
através do orificio no piso do forno (Fig. F), 
regulandoa chama de acordo com a 
necessidade.
Atenção: Para constatar o acendimento, basta 

Português

Acendimento manual do forno
. Pressione o botão do forno girando para 
esquerda, até a posição máxima, mantendo o 
botão apertado, acione o interruptor elétrico.
· Verifique se o queimador do forno esta 
aceso e continue segurando o botão do forno por  
Aproximadamente 10 segundos.

Acendimento fo forno com Grill

· Levante a tampa de vidro da mesa e abra 
Completamente a porta do forno;
· Pressione o botão do forno girando para à 
direita até a posição que indica "grill";
· Acione o interruptor elétrico por alguns 
segundos  e  o  que imador  acenderá  
automaticamente;
· Se você não tiver energia use um fósforo ou 
isqueiro.

Temperatura do Forno

(Controle de Temperatura 5 posições)
· A maioria dos fogões possuem botão do 
forno
no centro do painel.
· O registro  do forno permite regular a 
temperatura em cinco faixas (Fig. H), 
proporcionando maior adequação para cozinhar 
os alimentos. Para selecionar a temperatura 
desejada para seu alimento, consulte a tabela 
abaixo:
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Posição

ILUSTRAÇÕES

Português
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· O uso de calor é uniforme, mas deve seguir 
algumas instruções básicas para obter o 
máximo proveito do forno: Faça um pré-
aquecimento acendendo o forno na temperatura 
máxima antes de colocar os alimentos: 10 
minutos para fogões com 4 queimadores e 15 
minutos para fogões com 5 ou 6 queimadores.
- Massas: Após pré-aquecimento, coloque a 
assadeira no forno e selecione a temperatura 
desejada.
- Carnes: Após pré-aquecimento, coloque o 
assadeira no forno e selecione a temperatura 
desejada. Quando assada, vá para a 
temperatura máxima, até conseguir a coloração 
desejada.
· Evite abrir constantemente a porta do 
forno.
· Acompanhe o cozinhar através do visor do 
forno, com luz interna acesa (nos modelos que 
possuem este recurso), de modo a economizar 
tempo, gás e garante a boa cozedura dos 
alimentos. 
· Ajuste a forma na parte central do forno. 
Não toque no fundo ou nos lados do forno.
· Nunca asse alimentos diretamente no 
queimador ou em uma bandeja apoiada no 
suporte do forno. 
. Não coloque sobre a grade, papel alumínio 

Utilização do forno

Português

Limpeza geral do forno
· Antes de começar a limpar o fogão remova 
o plugue da tomada. Para limpar as peças 
esmaltadas e aço inoxidável, use um pano 
humedecido e esponja não abrasiva e sabão 
neutro. Não permitir que a água evapore-se ou 
sequer diretamente sobre a mesa de aço 
inoxidável, enxague imediatamente com um 
pano seco e macio, evitando manchas causadas 
por excesso de cloro na água.
· Nunca use esponja de aço ou similares na 
limpeza de qualquer parte do fogão.
Importante: Na limpeza do painel e partes 
laterais, Use apenas água e sabão neutro, em 
seguida, o álcool, esponjas de aço ou 
detergentes podem danificá-los.
· Para limpar os queimadores do fogão, 
deixe esfriar, e  use esponja de aço e sabão em 
barra, já que outros produtos não darão brilho ao 
alumínio, após enxaguar completamente. 
Nunca deixe-os em imersão de vinagre ou limão.
· A colocação dos queimadores ainda 
quentes na Água fria pode causar desfiguração 
(torcendo-os).

Atenção:  Muitos dos problemas de mau funcionamento do fogão se devem aos reguladores de pressão do botijão, no entanto, verifique se o regulador está em bom estado.

Antes de chamar ao serviço autorizado faça as seguintes verificações apresentadas na tabela abaixo:

O gás está terminando

As bocas estão sujas ou molhadas

O registro do gás está fechado

O registro do gás está com a data vencida

As velas de acendimento estão úmidas ou sujas

As pontas dos injetores de gás estão sujos ou obstruídos

Os injetores estão sujos ou entupidos

Os queimadores estão mal encaixados

O fogão não está ligado na tomada

As bocas não acendem
Acendimento automatico

não funciona
Chama amarela

 manchando as bocas
Chama baixa ou se

apaga
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Para limpar as grades, o chão do forno e 
parte superior do forno, usar panos ou 
esponjas com sabão neutro, enxaguar bem e 
secar com um pano seco.

Como limpar o forno

Limpeza da mesa inox
Para limpar a mesa do fogão, remova as 

grades e mantenha o fogão no lugar. Este 
procedimento evita que os alimentos caiam 
sobre os injectores de gás.

Limpeza da mesa inox

· Em alguns fogões o vidro interno da 
porta pode ser removido para a realização da 
limpeza.
· Use uma chave de fenda para remover 
os dois parafusos que sustentam o vidro;
· Retire o vidro com cuidado até saca-lo
completamente;
· Para monta-lo, execute a operação oposta.

Atenção: quando for colocar novamente o 
vidro interno, verificar se a borracha está no 
lugar certo. Se o vidro não for colocado com 
essa ateção, pode quebrar.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Em nossos modelos de fogões, existe uma
diversificação no que diz respeito às 
características
apresentadas, devem solicitar aos nossos
Revendedores, no momento da aquisição.
·  Tampa de vidro redondeada com puxador ou não;
·  Visor total ou parcial na porta do forno;
·  Mesa de aço inoxidável;
·  Esquentador de Pratos;
·  Válvula de segurança;
·  Queimadores de alumínio forjado;
·  Acendimento automático;
·  Luz no forno.

Para substituir a lâmpada não se esqueça de 
remover o plugue da tomada e fazer a  
mudança pressionando as extremidades do 
protetor (Fig. H) empurrando para fora. Após 
a substituição, pressione-o novamente até 
que se encaixe dentro dos buracos.

GRADE DO FORNO

Desmontagem
 01 - Tire a grade (Fig. A) pela parte da frente até o 
ponto de parada (P.P.), quando ela trava  
automaticamente.
 02 - Com a grade ainda nesta posição, levante a parte 
frontal grade até o ponto em que seja possível retirar 
sem fazer esforço. Retire a grelha do forno, puxando-
a em sua direção.

Montagem
 01 - Para colocar a grade do forno é necessário que a 
parte frontal seja maior do que a parte traseira,
 permitindo assim o encaixe das guias.
 02 - Após o encaixe anterior empurre a grade até o
 perfeito ajuste no forno.
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MONTAGEM / DESMONTAGEM

MONTAGEM DA GRELHA DESLIZANTE

01 - Retire a ponta dos arrastadores (Fig. A)
do apoio central da grade deslizante (Fig. B).
 02 - Remova os arrastadores (Fig. C) dos 
suportes da  grade (Fig. D).
 03 - Em seguida, retire a grade deslizante 
(Fig. E).

 Atenção: Não é aconselhável retirar os 
apoios da grade deslizante que estão fixados 
na lateral do forno.

MONTAGEM DA GRELHA DESLIZANTE

01 - Insira a grade deslizante (Fig. A) no apoio 
forno (Fig. B).
02 – Introduza os arrastadores (Fig. C) nos 
suportes grade (Fig. D).
 03 – Gire os arrastadores na direção onde se 
localiza a grade deslizante e insira a ponta dos 
arrastadores (Fig. E) no apoio central da grade 
(Fig. F). Os arrastadores devem ser fixados no 
segundo arame de suporte central, de acordo 
com o desenho.
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20" Popular

Models
Modelos
Modelos

Width
Ancho

Largura

Depth
Profundidad

Profundidade

Ranges dimensions (cm)
Medidas de las cocinas (cm)

Medidas dos fogões (cm)

Height
Altura
Altura

Height**
Altura**
Altura** 

Liters
Litros
Litros

Net
Liquido
Líquido

Oven
Horno
Forno

Weight
Peso
Peso

Height*
Altura*
Altura*

48,3 57,0 85,3/88,4 86,4/89,5 126,0 46,0 21,7

32,2

33,8

40,5

82,5

107,0

119,5

133,0

126,0

133,0

96,0

86,4/89,5

96,5

94,5

85,3/88,4

94,564,0

64,0

58,0

57,0

76,0

77,0

20" Premium

30" Popular

30" Premium

Português

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

/ Dimensões com embalagem
/ Dimensões com a tampa da mesa aberta

/ Dimensões sem embalagem 
/ Pressão de alimentação para GLP - 2,75 Kpa/28 mBar

/ Pressão de abastecimento para GN - 1,96 Kpa/20 mBar
/ Categoria do Equipamento - II

POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

04 QUEIMADORES (BOCAS)

/ Padrão

/ Família

/ Forno

/ Mega Chama

/ Tripla Chama

DIAGRAMA DE CONEXÕES DOS FOGÕES

/Eletrodo
/Plug

/Cabo Terra

/Lâmpada 40w

/Interruptor dupla função
/Bobina

/ Tabela de voltagem

Este equipamento está equipado para ser conectado de acordo com a 
Voltagem específica do produto, suportando oscilações conforme

Limites da tabela de tensões acima.

• Todos os componentes trabalham em 
tensões de rede, exceto a lâmpada.
• Verifique se todos os terminais de 
chicote de alta tensão estão conectados ao 
módulo de ignição (Eletrodos e buchas), 
caso contrário podem ocorrer danos ao 
sistema de ignição do produto.
• Para sua maior segurança, mantenha o 
fio terra (cor verde) sempre conectado a 
uma ligação eficiente.
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/ Fogões de Mesa
/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS (cm)* MEDIDAS (cm)** PESO

LARGURA

PROFUNDIDADE

ALTURA ALTURA

*Com Embalagem

**Com Embalagem

INSTALAÇÃO E USO

Evitar lugares úmidos ou correntes de 

ar, porque as chamas podem 

extinguir-se, mas não esquecer que o 

meio ambiente deve proporcionar a 

Troca de ar.

Evite instalar do fogão de mesa sobre 

superficies molhadas ou umida.

Instale o fogão longe de materiais  

combustíveis (gasolina, álcool, etc) 

enão resistentes ao calor.

Deixar uma folga de 5 cm (2") nas 

laterais e parte traseira do fogão.

Deixar um espaço de 70 cm (28") 

entre a mesa e o depurador / ou 

cobertura armário, colocado acima do 

fogão.

O fogão deve ser colocado sobre 

numa superfície plana e nivelada.

Atenção: Existem superfícies não 

niveladas que podem danificar o 

Evitar bater na mesa, porque a 
Proteção de esmalte pode ser 
danificada.
Não deixe a água evaporar e secar 
diretamente no esmalte. 
Seca-la imediatamente com um 
pano seco e macio, evitando
pontos sobre a mesa, causadas por
excesso de cloro na água. Não
usar esponja de aço.
Evite colocar removedor ou
Detergente diretamente na mesa.

Mesa esmaltada
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MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

Precisamos simplesmente primeiro
Montar o suporte para
Apoiar os pés e, em seguida, montar 
os demais acessórios do fogão (copos, 
Espalha chamas, etc.) Faça isso antes 
de
ligar o fogão ao gás.

Pé de apoio
Vire o fogão de cabeça sobre uma 
Superfície limpa e seca. Segure os pés
de apoio e ligue os orifícios a lateral do
Fogão, empurrar com o dedo. Dois 
Orifícios abaixo do lado esquerdo e 
Dois a direita (Fig. 01).

Copos
Segure os copos e os insira no lugar 
Certo. Cada copo à sua boca (Fig. 02).

Espalha chamas
Situado no topo dos copos. Cada
um para seu próprio (fig. 03).

Trempes
Coloque as trempes aos orifícios
localizados na mesa (Fig. 04).

IMPORTANTE:
INFORMAÇÕES DO FORNO NÃO SE APLICAM A ESTE PRODUTO. 45
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