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5 Mesa
5.1 VIDRO TAMPÃO

� Nunca acenda os queimadores da mesa com o vidro tampão 
abaixada.

� Nunca coloque panos e toalhas sobre o vidro tampão ou 
porta do forno durante o uso do fogão.

� Nunca abaixe o vidro tampão sem as grades (trempes).
� Nunca abaixe o vidro tampão enquanto os queimadores da 

mesa estiverem quentes, pois o calor pode provocar sua 
quebra.

� Ao abrir e fechar o vidro tampão, manuseie com cuidado.
� Não coloque objetos sobre o vidro tampão evitando que ele 

se quebre.
� Todo o respingo ou qualquer tipo de sujeira deve ser remo-

vido do vidro tampão, antes de sua abertura.

� Para produtos de piso mantenha uma distância mínima 
entre a parede e o produto para que o vidro tampão fique 
totalmente aberto, evitando, assim, que ele se feche brus-
camente. Isto também evita possíveis choques térmicos e 
impactos contra a parede. Para produtos de embutir, se res-
peitadas as configurações do nicho, conforme seção �4.5.1 
Dimensões do nicho para produtos de embutir (modelos 
BYS)�, o vidro tampão é projetado para entrar em contato 
com a parede, por isso, ao abri-lo, apoie cuidadosamente 
sobre a superfície/parede, caso exista.

� Deixe a parede atrás do aparelho livre de tomadas elétri-
cas, decorações, cortinas que podem encostar e derrubar 
o vidro tampão. Evite instalar o produto a frente de janelas 
pois, o vento também pode derrubar o tampão.

5.2 BOTÕES REMOVÍVEIS

Para facilitar a limpeza, os botões da mesa podem ser removidos. Para removê-los, 
simplesmente puxe-os para cima quando na posição �fechada�. Para montá-los no-
vamente, basta encaixá-los no eixo, conforme a figura ao lado.

 5.3 MONTAGEM DOS QUEIMADORES TURBO CHAMA 

ENCAIXE DA CAPA

1. Identifique a posição dos pinos localizados na parte de bai-
xo da capa.

Importante:
Os aros protetores (canoplas) dos botões não são removíveis.
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3. Após a instalação do queimador, verifique o acendimento, 
seguindo as instruções do item �5.4. Acendendo os quei-
madores da mesa�.

 O posicionamento incorreto do queimador ou da capa irão re-
sultar em dificuldade de ignição e chamas irregulares (como 
mostrado na figura ao lado).

Nota: Em algumas situações de uso a chama do queimador pode ficar com aspecto amarelado. Caso o posicionamento do 
queimador e da capa estejam corretos (conforme instrução) essa condição não apresenta risco ou redução de funcionalidade.

Atenção para o correto 
posicionamento da capa

ATENÇÃO
Certifique-se de que a capa esteja corretamente instala-
da. Ela ficará estável (não balança) e toda sua superfície 
inferior deve estar em contato com o queimador.

2. Posicione os pinos nos encaixes do queimador.

CERTO

ERRADO
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5.4.2 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOUCH (MODELOS BFS5GCR  BFD5GCB)

1. Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a temperatura 
máxima + e pressione até o acendimento da chama.

2. Se a chama acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a cha-
ma permaneça acesa.

3. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.
4. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição �fechado�.

ATENÇÃO
� Antes de pressionar a tecla Touch Acendimento Faísca , verifique se todos os botões estão na 

posição �fechado�. Se o fogão estiver em utilização, verifique se os queimadores que estão em uso 
realmente estão acesos.

� Se a chama apagar acidentalmente, retorne o botão para a posição �fechado� e não utilize o acen-
dimento automático para reacendê-lo. Espere pelo menos 1 minuto para que o gás se espalhe e só 
então tente acender novamente.

� Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isto é 
normal.

� Ao desligar qualquer queimador, certifique-se que esteja na posição �fechado�.

5.4 ACENDENDO OS QUEIMADORES DA MESA

Verifique se todos os queimadores estão bem encaixados. Jamais acenda o fogo sem que os queimadores (bocais) e as capas 
(tampinhas pretas) estejam encaixados corretamente. Isto evita má formação da chama e deformações nas peças.

1. Pressione e gire o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a temperatura máxima + e 
pressione a tecla Touch Acendimento Faísca até o acendimento da chama. 

2. Se a chama acendeu, continue pressionando o botão por mais 10 segundos para que a chama perma-
neça acesa.

3. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.
4. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição �fechado�.

5.4.1 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO (MODELOS BFS6NCB  BFS5NCR  BYS6NCB  BFS5ECB  BFS5ECR  BFS5PCB 
BFS5PCR  BYS5PCR  BFD5NCB  BFD5NCR)

ATENÇÃO
� Antes de pressionar a tecla Touch Acendimento Faísca , verifique se todos os botões estão na 

posição �fechado�. Se o fogão estiver em utilização, verifique se os queimadores que estão em uso 
realmente estão acesos.

� Se a chama apagar acidentalmente, retorne o botão para a posição �fechado� e não utilize o acen-
dimento automático para reacendê-lo. Espere pelo menos 1 minuto para que o gás se espalhe e só 
então tente acender novamente.

� Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isto é 
normal.

� Ao desligar qualquer queimador, certifique-se que esteja na posição �fechado�.

5.4.4 ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO (MODELOS BFS5CCR  BYS5CCR  BYS5VCR  BFD5VCR  BFS5VCR)

1. Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição .
2. Se a chama acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a cha-

ma permaneça acesa.
3. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.
4. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição �fechado�.

ATENÇÃO
� Antes de girar o botão, verifique se todos os botões estão na posição �fechado�. Se o fogão estiver 

em utilização, verifique se os queimadores que estão em uso realmente estão acesos.
� Se a chama apagar acidentalmente, retorne o botão para a posição �fechado� e não utilize o acen-

dimento superautomático para reacendê-lo. Espere pelo menos 1 minuto para que o gás se espalhe 
e só então tente acender novamente.

� Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isto é 
normal.

� Ao desligar qualquer queimador, certifique-se que esteja na posição �fechado�.
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5.4.5 EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, VOCÊ PODE ACENDER OS QUEIMADORES DA MESA NORMALMENTE 
USANDO FÓSFOROS

1. Acenda o fósforo e aproxime-o do queimador do fogão.

2. Empurre e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição �temperatura 
máxima� +:

3. Se a chama acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a cha-
ma permaneça acesa.

4. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.
5. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição �fechado�.

5.5 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA MESA DO FOGÃO

Limpeza geral
� Não deixe acumular gordura no forno, mesa ou outras par-

tes do fogão.
� Caso ocorra o derramamento de líquido ou alimento sobre a 

mesa do fogão, tubos injetores ou dentro do forno, desligue 
o fogão e limpe para evitar manchas e entupimento.

� Certifique-se que o produto esteja frio antes de iniciar qual-
quer tipo de limpeza e/ou manutenção.

� Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás 
antes de fazer qualquer serviço de manutenção e/ou limpeza.

� Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza 
das peças do seu fogão pois pode afetar a sua segurança.

� Nunca tente remover a mesa do produto.
� Nunca utilize papel alumínio ou similares para revestir a 

mesa e queimadores, pois eles podem entupir a saída de 
gás e manchar a mesa.

� Para limpeza da mesa, áreas em inox ou qualquer outra par-
te do fogão, exceto as grades e as capas esmaltadas, não 
utilize produtos abrasivos (ex. palha de aço), cloro ou simila-
res. Utilize apenas pano ou esponja macia com água, sabão 
ou detergente neutro. Seque imediatamente após a limpeza 
para evitar manchas.

� Adquira o Restaurador para Inox na Rede de Serviços Bras-
temp e limpe regularmente a mesa de inox de seu produto. 
É recomendado para eliminar o amarelamento e manchas 
sobre o Inox.

� Se, por descuido, objetos de plástico, filme de alumínio, açúcar 
ou alimentos contendo açúcar entrarem em contato com a su-
perfície aquecida da mesa de vidro dos modelos BFD5VCRNNA, 
BFD5VCRRNA, BFS5VCRUNA, BYS5VCRNNA e BYS5VCRRNA, 
retire-os e limpe a superfície imediatamente, pois o açúcar pode 
grudar na superfície de vidro, dificultando a limpeza.

� Para evitar riscar a mesa de vidro dos modelos BFD5VCRNNA, 
BFD5VCRRNA, BFS5VCRUNA, BYS5VCRNNA e BYS5VCRRNA, 
não arraste panelas, grades e outros objetos sobre ela. Este 
tipo de dano não está coberto pela garantia.

� As grades (trempes) e as capas dos queimadores que são 
esmaltadas podem ser limpas com palha de aço sem dani-
ficar os componentes. Após a limpeza, seque-as completa-
mente para evitar o acúmulo de água e garantir que a cha-
ma fique uniforme em toda a volta do queimador.

� As grades (trempes) podem apresentar manchas devido ao 
acúmulo do próprio alumínio das panelas utilizadas. Limpe 
regularmente com palha de aço para remover as manchas e 
evitar impregnação do alumínio sobre a grade.

� Nunca mergulhe os queimadores, capas, grades e botões 
ainda quentes em água fria, pois podem ser danificados 
pelo choque térmico.

� Nunca jogue os queimadores, capas, grades, botões e disco 
indicativo na pia ou os deixe cair no chão, pois o impacto 
pode deformá-los ou quebrá-los.

� ATENÇÃO! Ao recolocar os queimadores e capas após a lim-
peza, observe o perfeito posicionamento na mesa.

� O vidro que protege a lâmpada é de uso obrigatório para o 
funcionamento do fogão.

� Os botões podem ser retirados para limpeza. Certifique-se 
de montá-los novamente para o uso do fogão. As canoplas 
(aros protetores dos botões) não são removíveis.

� Limpe periodicamente as pontas das velas do acendimento 
dos bocais para o perfeito funcionamento do fogão. Antes 
retire o plugue da tomada.

Informações importantes sobre o inox de seu produto
Todos os tipos de aço inox do mercado, apesar de resisten-
tes, podem sofrer corrosão (ferrugem) quando atingidos por 
produtos de limpeza que contenham cloro, como alvejantes 
e água sanitária. Diferentemente dos utensílios de cozinha, 
muitos eletrodomésticos são fabricados com um tipo de aço 
inox magnético que permite a fixação de ímãs. Utensílios 
de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos 
suscetíveis à corrosão porque são constantemente lavados 
e secos, ou seja, raramente acumulam sujeira ou resíduos de 
produtos de limpeza nos cantos e frestas. Porém, eletrodo-
mésticos exigem cuidados especiais, do contrário, poderão 
apresentar sinais de oxidação.
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5.6 CUIDADOS COM AS PANELAS

� Utilize apenas panelas com fundo plano, para garantir esta-
bilidade sobre as grades.

� Não deixe que as chamas escapem pelas laterais das pane-
las. Mantenha a panela sempre centralizada sobre as gra-
des. Escolha o queimador mais adequado para o tamanho 
de seu recipiente.

� Evite deixar os cabos das panelas voltados para fora do fogão.
� Nunca utilize papel alumínio ou similar para revestir a mesa 

ou o forno, pois eles podem entupir as saídas de gás, pre-
judicando o desempenho do fogão e provocar super aque-
cimento da mesa.

� Utilize somente utensílios resistentes ao calor.
� Quando usar todas os bocais simultaneamente, não utilize 

panelas com diâmetro maior que 22 cm.

� Quando usar os bocais indi vi dualmente, para melhor apro-
veitamento da chama, utilize panelas com diâmetros de 
acordo com o tipo de queimador, conforme tabela abaixo. 

TIPO DE QUEIMADOR DIÂMETRO DA PANELA

Semi-rápido 12 a 22 cm

Rápido 14 a 24 cm

Turbo Chama (Dupla Chama) 16 a 30 cm

Turbo Chama Advanced 
(Quadrichama)

16 a 30 cm

� Não encostar panelas no vidro tampão durante o preparo 
de alimentos.

� Quando utilizar panelas com cabo longo, procurar alinhá-lo 
com arame de suporte da grade.

� Não utilizar panelas cujo peso próprio acrescido do conteú-
do ultrapasse 10 kg.

Importante:
� Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo 

arredondado não se apóiam adequadamente sobre as gra-
des.

� Sempre centralize as panelas sobre as grades (trempes).
� Nunca permita que as panelas ou recipientes fiquem muito 

próximos dos botões para permitir seu manuseio e evitar que 
aqueçam excessivamente. Mantenha sempre uma distância 
mínima de 4 cm, conforme a figura.

� Nunca utilize panelas com fundo teflonado.
� A estabilidade das panelas sobre a grade depende do ma-

terial da panela, seu formato e do peso do seu conteúdo. 
Sempre avalie a estabilidade da panela antes de deixá-la sol-
ta sobre as grades.

ERRADO ERRADO CERTO


