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 10 Diagnóstico dos problemas mais frequentes

ATENÇÃO
Se você sentir cheiro de gás:
� Não acione os interruptores elétricos.
� Não ligue exaustor, ventilador ou qualquer tipo de aparelho.
� Não acenda qualquer tipo de chama.
� Feche o registro de gás junto ao botijão ou da rede de gás.
� Abra todas as portas e janelas para arejar o ambiente.
� Caso o problema não seja identificado e solucionado, contate a Rede de Serviços Brastemp.

Antes de chamar a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

OCORRÊNCIA PROCEDIMENTOS

O queimador não acende Verifique:
� Se o plugue do cabo de alimentação está conectado. No caso de incompatibilidade do 

plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.
� Se o registro de gás junto ao botijão está aberto.
� Se o botijão está vazio ou se há gás na rede.
� Se os queimadores (bocais) ou o acendedor do queimador estão sujos ou molhados.
� O perfeito posicionamento das bocas de saída de gás junto aos acendedores dos queima-

dores.
� Se há falta de energia elétrica.

A chama está baixa e não 
aumenta

Verifique:
� Se há chama em todos os furos.
� Se o gás do botijão está no fim ou se a torneira do registro não está aberta.
� Se todas as conexões das mangueiras estão corretas.

A chama está sujando as 
panelas

Verifique:
� Se o gás do botijão está no fim. 
� Se há sujeira nos queimadores ou acendedores.
� Se a mangueira, registro e o botijão de gás estão dentro do prazo de validade.

A luz do forno não acende Verifique:
� Se há lâmpada no interior do forno.
� Se o plugue do cabo de alimentação está conectado. No caso de incompatibilidade do 

plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.
� Se há mau contato na tomada ou se há falta de energia elétrica.
� Se a lâmpada está queimada.
� Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor não desarmou.
� Se a lâmpada está de acordo com a tensão da rede.
� Se a lâmpada está bem encaixada.

A chama se apaga de vez 
em quando

Verifique:
� Se há corrente de ar na direção do fogão.
� Se todos os queimadores estão encaixados corretamente.
� Se o gás está acabando.
� Veja o item Acendendo os queimadores da mesa (página 17) ou Acendendo o forno a 

gás (página 22).

O Timer está descontrolado Verifique:
� Se a região da mesa de vidro onde o Timer está localizado está seca.

A mesa de Inox está 
amarelada ou manchada

� Adquira o restaurador para inox na Rede de Serviços Brastemp e realize a limpeza da mesa.

A chama não está 
homogênea

Verifique:
� O encaixe da capa sobre o queimador (página 17).
� Se há sujeira nos queimadores.
� Se há correntes de ar na direção do fogão.



36

12 Questões ambientais

12.1  EMBALAGEM

A Brastemp procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais 
recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte 
de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

12.2  PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, 
procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

12.3  DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e vigente em 
sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

13 Fale com a Brastemp

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha 
em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta 
que contém o logotipo da Brastemp.

Consulte o site www.brastemp.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou 
ligue para o nosso Call Center: 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades). 
Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

 REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP
 � Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
 � Peças originais
 � Atendimento em horário comercial

11 Dicas práticas
� Não deixe de fechar o registro de gás após a utilização do fogão.
� Evite abrir constantemente a porta do forno. Acompanhe o assado através do visor panorâmico. Assim, você economiza 

tempo, gás e melhora a qualidade do assado.
� Nunca coloque nada diretamente sobre a base do forno. Se precisar ter dois recipientes no forno ao mesmo tempo, colo-

que-os nas prateleiras em diferentes posições para que não coincidam um sobre o outro, obtendo uma melhor circulação de 
ar quente.

� Use, de preferência, a prateleira do forno na posição central, principalmente para bolos, tortas e outros tipos de massas.
� Utilize este fogão somente para uso doméstico.
� Abra e feche cuidadosamente a porta do forno para que a chama não se apague e para evitar o deslocamento do alimento.
� Ao utilizar o forno a gás, para obter os melhores resultados no cozimento, preaqueça-o na temperatura máxima por 

15 minutos.
� Utilize apenas sensor de temperatura indicado para este forno.
� Não pode ser utilizado máquina de limpeza a vapor.
Obs.: Estalo e/ou barulho durante o funcionamento do forno é considerado normal, devido à dilatação natural de peças me-
tálicas.


