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1.1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

 

ESTE MANUAL E SEU PRODUTO TÊM IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. 

LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.

Segurança
Seção

1

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, 
ferimentos a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de 
segurança e a palavra “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras signifi cam:

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

PERIGO

Existe o 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.

ADVERTÊNCIA
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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 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 reco-

mendações a seguir.

1.3 DICAS IMPORTANTES  

• Seu produto requer uma instalação espe-

cializada e deve ser realizada, preferencial-

mente, pela Rede de Serviços Autorizada 

CONSUL. No entanto, esta instalação não 

é gratuita e as despesas decorrentes e con-

sequentes de falhas na instalação (de pe-

ças que não pertençam ao aparelho),quan-

do realizada por um recurso não capacita-

do pelo fabricante, são de responsabilidade 

única e exclusiva do Consumidor.

• A não observação das especifi cações e re-

comendações do Manual do Consumidor 

quanto às condições para instalação do 

produto poderá invalidar a sua garantia.

• Instale e posicione o Forno estritamente de 

acordo com as instruções contidas neste 

manual do usuário.

• A instalação deste produto exige um corre-

to dimensionamento da rede elétrica. Insta-

le o produto de acordo com as especifi ca-

ções descritas neste manual.

• Não use o Forno se ele estiver danifi cado 

ou não estiver funcionando corretamente.

• Se o cabo de alimentação estiver danifi ca-

do, 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 ou-

tros aparelhos, próximos do Forno, não en-

trem em contato com peças quentes, nem fi -

quem na porta do Forno.

• Este aparelho não se destina a utilização por 

pessoas (inclusive crianças) com capacida-

des físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 

ou por pessoas com falta de experiência e 

conhecimento, a menos que tenham recebi-

do instruções referentes a utilização do apa-

relho ou estejam sob a supervisão de uma 

pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigia-

das para assegurar que elas não estejam 

brincando com o aparelho. 

• Não use o Forno para aquecer o ambiente.

• Seu Forno Elétrico foi desenvolvido exclusi-

vamente para o uso doméstico.

• Não use artigos de vestuário frouxos, de-

pendurados, toalhas ou panos grandes 

quando estiver utilizando o  Forno, pois eles 

podem incendiar.

• Não obstrua a parte frontal do seu Forno. 

Ele possui uma abertura na parte superior 

para saída de ar quente e a sua obstrução 

pode causar danos ao produto.
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• Durante o uso, a porta do Forno deve perma-

necer fechada.

• Não aqueça recipientes lacrados.

• Use somente utensílios de cozinha aprova-

dos para uso em Forno.

• Siga as instruções do fabricante dos uten-

sílios, 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 aqueci-

mento dentro do Forno.

• Durante e após o uso não toque nas super-

fícies internas do Forno, não deixe roupas e 

outros materiais infl amáveis em contato com 

elas, até que tenham tido tempo sufi ciente 

para esfriar.

• ATENÇÃO: Partes acessíveis podem se tor-

nar quentes quando seu Forno estiver em 

uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

• É sempre necessária a utilização de luvas tér-

micas para abrir a porta do forno e manuseio 

dos utensílios.

• Não armazene álcool, gasolina ou qualquer 

outro líquido ou vapor infl amável próximo do 

seu Forno.

• Não conserte ou substitua qualquer peça do 

Forno, a não ser que seja especifi camente reco-

mendado neste manual. Todos os demais ser-

viços 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 lâmpa-

da, assegure-se de que a lâmpada que será 

substituída esteja fria e o Forno esteja tam-

bém frio e desligado da rede elétrica e ou com 

o disjuntor desligado, para evitar a possibili-

dade de choque elétrico ou queimaduras.

• Nossos produtos foram desenvolvidos de 

acordo com as normas brasileiras que re-

gem as temperaturas máximas admissí-

veis. Recomendamos cuidados com as par-

tes que aquecem durante o uso.

• IMPORTANTE: Nunca utilize sacos plás-

ticos destinados a melhorar o assamen-

to dos alimentos junto com funções que 

acionem o elemento de aquecimento elétri-

co superior. Durante o assamento o saco 

plástico estufa com o vapor gerado pelo ali-

mento e pode encostar no elemento supe-

rior vindo a estourar. O vapor liberado quei-

ma provocando fuligem e fumaça vindo a 

danifi car o produto. Se a porta do Forno for 

aberta no momento da queima do vapor, 

há o risco da ocorrência de queimaduras.


