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1. SEGURANÇA 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de 
segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua 
vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras signifi cam:

PERIGO: Existe risco de você perder a vida ou 
de ocorrerem danos graves se as instruções não 
forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA: Existe risco de você perder 
a vida ou de ocorrerem danos graves se as 
instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir 
a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

1.1 Instruções importantes de segurança 

1.2 Itens de segurança

• Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
• Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
• Não remova o fi o de aterramento.
• Ligue o fi o de aterramento a um fi o terra efetivo.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Use duas ou mais pessoas para mover e instalar seu produto.
• Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar o Forno, 

leia atentamente as recomendações a seguir.
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1.3 Dicas importantes

• Recomendamos que a primeira instalação 
do seu Forno seja feita por um técnico 
treinado e certifi cado pela Consul. Esta 
instalação não é gratuita.

• Instale e posicione o Forno estritamente de 
acordo com as instruções contidas neste 
manual do usuário.

• A instalação deste produto exige um 
correto dimensionamento da rede elétrica.
Instale o produto de acordo com as 
especifi cações descritas neste manual.

• Não use o Forno se ele estiver danifi cado 
ou não estiver funcionando corretamente.

• Se o cabo de alimentação estiver 
danifi cado, ele deve ser substituído pela 
Rede de Serviços Consul, a fi m de evitar 
riscos.

• Certifi que-se de que os fi os elétricos de 
outros aparelhos, próximos do Forno, não 
entrem em contato com peças quentes, 
nem fi quem na porta do Forno.

• Seu Forno Elétrico não deve ser usado por 
crianças ou pessoas não-capacitadas para 
operá-lo corretamente.

• Mantenha crianças e animais longe do 
Forno quando ele estiver funcionando.

• As crianças pequenas devem ser vigiadas, 
a fi m de garantir que não brinquem com o 
aparelho.

• Não use o Forno para aquecer o ambiente.
• Seu Forno Elétrico foi desenvolvido 

exclusivamente para o uso doméstico.
• Não use artigos de vestuário frouxos ou 

dependurados, quando estiver usando o 
Forno, nem toalhas ou panos grandes de 
cozinha para segurar os utensílios, pois eles 
podem se incendiar.

• Não obstrua a parte frontal do seu Forno. 
Ele possui um vão para vazão de ar e sua 
obstrução pode causar danos ao produto.

• Não aqueça recipientes lacrados.
• Use somente utensílios de cozinha 

aprovados para uso em Forno. Siga as 
instruções do fabricante dos utensílios, 
especialmente quando estiver usando 
utensílios de vidro ou plástico.

• ATENÇÃO: Durante o uso o aparelho 
torna-se quente. Cuidado deve ser tomado 
para evitar contato com os elementos de 
aquecimento dentro do forno.

• Durante e após o uso, não toque nas 
superfícies internas do Forno, nem deixe 
roupas ou outros materiais infl amáveis em 
contato com eles, até que tenham tido 
tempo sufi ciente para esfriar.

• ATENÇÃO: Partes acessíveis podem se 
tornar quentes quando seu Forno estiver 
em uso. Crianças devem ser mantidas 
afastadas.

• Use luvas de cozinha para retirar bandejas e 
acessórios quando o Forno estiver quente.

• Jamais guarde materiais infl amáveis no 
Forno ou nas suas proximidades.

• Não conserte ou substitua qualquer 
peça do Forno, a não ser que seja 
especifi camente recomendado neste 
manual. Todos os demais serviços de 
manutenção devem ser executados por 
um técnico da Rede de Serviços Consul, e 
serão cobrados após o período de garantia.

• ATENÇÃO: Antes de substituir a lâmpada, 
assegure-se de que a lâmpada que será 
substituída esteja fria e o Forno esteja 
também frio e desligado da rede elétrica 
e/ou com o disjuntor desligado, para evitar 
a possibilidade de choque elétrico ou 
queimaduras.
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