
                                   

                                
  

F O R N O   S A L A M A N D R A   À   G Á S 
 

Parabéns ! Você acaba de adquirir um produto FIRE, que com certeza, superará suas necessidades e expectativas! 
Fabricado em aço escovado, possui queimadores infra-vermelho, controle de chama máximo/mínimo . Indicado para 
“gratinar “e aquecer massas e carnes em geral, bem como pratos do tipo feijoada. 

 
INSTALAÇÃO E USO  
 
1 – Fixar mangueira ( Normalizada ) na entrada de gás do forno ;   na outra extremidade coloque um registro de gás de 
cozinha residencial – Baixa Pressão ( Regulador Aliança ou Similar )  e engate  no botijão de gás  
2 – Abrir a torneira para liberar a passagem do gás até o registro. 
3 – Aproxime uma chama da tela metálica e abra o registro do gás. O gás se inflamará aos poucos, a placa ficará 
incandescente, adquirindo uma coloração rubro-intensa ( avermelhada ). Esta coloração estará também vinculada à 
qualidade do gás. 
4- NOTA : Nas primeiras horas de uso, observa-se pequena quantidade de fumaça, devido à queima de resina 
protetora dos queimadores.   
 
IMPORTANTE :  Conforme orientação do fabricante dos queimadores infra-vermelho, em dias de frio intenso, o 
gás se volatizará mais lentamente, dificultando, eventualmente, o acendimento. Recomenda-se o uso de uma chama 
mais duradoura, tipo vela, isqueiro, etc.    
 
OBS : quando utilizado gás de rua, usar mangueiras flexíveis de aço na instalação, conforme normas da COMGÁS  

 
MANUTENÇÃO  

 
• Não usar mangueiras ou jatos de água na limpeza ; usar apenas sabão neutro ou detergente – nunca utilize ácidos, 

amoníaco, produtos corrosivos ou derivados de petróleo  na limpeza 
• Limpar os queimadores apenas com pano úmido 

 
Código Especificação Dimensão externa (cm) Dimensão da câmara (cm) Potência Consumo Peso (kg) 

FOSG/1C Forno c/ 1 câmara 60 x 43 x 34 45 x 35 x 15 4500 Kcal/H 190g/H 11,2 

 
TERMO DE GARANTIA  

 
A POWER-FIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA . garante que os equipamentos por ela fabricados estão livres de defeitos de 
material e de mão de obra. Nossa obrigação se limita no reparo ou substituição, a próprio critério, sem custo para o cliente, de peça (s) 
defeituosa (s) incluindo a mão de obra e matérias utilizadas para substituição da (s) mesma (s). 
A garantia legal é valida por 03 meses a contar da data de emissão da primeira nota fiscal de venda para consumidor. 
1 - Esta garantia não se aplica a manutenção normal do equipamento, incluído (mas não limitado) a limpeza e lubrificação. 
2 - Esta garantia não se aplica quando comprovada armazenagem inadequada, operação ou instalação imprópria (incluindo oscilações 
de voltagem), uso indevido ou em desacordo com as orientações do Manual de Instruções ou utilização de peças inadequadas. 
3 - Esta garantia não se aplica a qualquer peça, mão de obra ou material cujo serviço tenha sido executado em agente não autorizado 
FIRE.  
4 – Esta garantia não cobre transformação de gás GLP para GN ( gás de rua ) ou vice versa. Caso o cliente exija este serviço no 
local deverá contatar os técnicos autorizados e efetuar o pagamento das custas. Somente em nossa fábrica este serviço será 
realizado gratuitamente.   
5 - Qualquer serviço realizado por pessoal não autorizado cancela imediatamente a garantia. 
6 - A garantia só será considerada desde que o equipamento seja remetido para a Fábrica ou Assistência Técnica Autorizada 
acompanhado Nota Fiscal de Venda, cabendo ao cliente todas as despesas relativas ao transporte. 
A POWER-FIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  se reserva o direito de alterar especificações e design deste equipamento ou 
qualquer documentação relacionada a ele a qualquer momento sem a necessidade de comunicação prévia e sem a obrigação de efetuar 
o mesmo nos equipamentos vendidos anteriormente. 
Fica desde já eleito o Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo para emitir qualquer dúvida oriunda do cumprimento deste 
Termo de Garantia. 


