Acesse www.atlas.ind.br para ter acesso às informações atualizadas sobre nossos produtos
Leia atentamente o manual de instruções antes de instalar e utilizar o produto.
Em caso de qualquer dúvida, utilize um de nossos canais de contato:

CHAT

Atlas
Atendimento Online Atlas
Acesse: www.atlas.ind.br/pt/apoio-ao-consumidor
Nosso horário de atendimento ao consumidor

Apoio ao
consumidor

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 20h00.
Sábado das 08h00 às 14h00.

Se preferir, escreva para o endereço abaixo:
Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda - BR 158, km 508 Distrito Industrial
Pato Branco - Paraná - Brasil - CEP 85.504-670
CNPJ: 78242849/0001-69 Insc. Est.: 3160492394

www.atlas.ind.br
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Mônaco Glass Preto 4Q.
Mônaco Glass Preto 5Q.
Coliseum Inox 6Q.
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Ÿ Os fogões ATLAS são produzidos originalmente para uso de gás engarrafado (GLP). Para fazer a
conversão do fogão para gás natural (GN) ou outro tipo de Gás recorra ao Serviço de Atendimento ao
Consumidor através do 0800.707.1696 ou pelo Canal de Atendimento Online para solicitar a
conversão do gás antes da instalação.
Ÿ Utilize na ligação do gás:
- Mangueira de plástico (PVC) transparente com faixa amarela, conforme NBR 8613;
- Abraçadeiras (Fixar a mangueira no tubo de gás no fogão e no regulador de pressão) (Fig. C);
- Regulador de pressão, com a gravação NBR 8473 (Fig. E);
Ÿ Observe se o regulador e a mangueira de PVC estão dentro do prazo de validade.

Nunca passe a mangueira plástica de PVC pela região traseira
ATENÇÃO: do produto (Fig. D).
Ÿ Caso não seja possível evitar a passagem da mangueira de PVC por trás do produto, é
indispensável a utilização de mangueira metálica flexível.

Ÿ Utilize pontos exclusivos de força e aterramento. Se a sua residência não possuir estas
instalações, chame um eletricista especializado. Nunca use tomadas ‘’T’’ ou Benjamins (Fig. F, G).
Ÿ De acordo com a norma ABNT - NBR IEC 60335 (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
todo aparelho eletrodoméstico produzido e comercializado no Brasil após 01/01/2014 deverá ter cabo
com plug elétrico de três pinos (Fig. H). É de responsabilidade do consumidor a adequação da
tomada elétrica da residência para conectar o produto.
Ÿ Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente
autorizado Atlas, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Ÿ As mesas em inox são protegidas com uma película plástica para evitar riscos e manchas.
Ÿ Remover a película da mesa ao instalar o produto (Fig. I).
Ÿ Os resíduos do adesivo devem ser removidos com um pano umedecido em

removedor e em seguida com uma esponja macia e sabão neutro, terminando
assim a operação de limpeza.
Ÿ Não deixe a água secar ou evaporar diretamente sobre a mesa inox.
Ÿ Enxugue-a imediatamente com um pano seco e macio, evitando manchas na
mesa.
Ÿ Não use palha de aço ou similares, pois podem riscar a mesa.
Ÿ Evite espirrar removedor ou detergente direto sobre a mesa inox.

A lâmpada não é enviada com o produto. Adquira-a em casas especializadas conforme a tensão de sua
residência (127V ou 220V).
Especificação da lâmpada: 127 V/ 220 V 15 W com rosca E14 - TU25).
Assegure-se de que o aparelho esteja desligado antes de inserir a lâmpada, para
ATENÇÃO: evitar a possibilidade de choque elétrico.

Para colocar a lâmpada:
Retire o plugue da tomada elétrica.
Gire o protetor da lâmpada em sentido
anti-horário (para a esquerda) até soltá-lo
completamente (Fig T).
Rosqueie com cuidado a lâmpada,
girando-a no sentido horário
(para a direita). (Fig U).
Em seguida rosqueie o protetor da lâmpada no sentido
horário (para a direita) (Fig V).

Não operar seu produto utilizando um temporizador externo ou sistema separado

ATENÇÃO: de controle remoto.

Ÿ
Ÿ

O limpa fácil é aplicado em toda área interna e porta do forno. Toda sua superfície é revestida com limpa fácil.

Antes de fazer o primeiro uso do forno, recomenda-se fazer um pré-aquecimento durante 15 minutos na potência
máxima. Esta operação garante a queima de resíduos de adesivo e óleos de processo presentes nos componentes
internos do forno. Durante esta operação a área deve estar bem ventilada para a exaustão dos fumos resultantes do
primeiro aquecimento.

Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados
ATENÇÃO: cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.
Ÿ Caso a chama do queimador se apague, deve-se colocar o manipulador do forno na posição fechada e
abrir a porta do forno. Não acionar o produto por no mínimo 01 (um) minuto.
Ÿ Caso o queimador não acender em até 15 segundos, deve-se colocar o manipulador na posição fechada,
manter a porta do forno aberta e repetir o procedimento após 01 (um) minuto.

Produtos com acendimento automático são bivolt 127-220V.

ATENÇÃO: - Não utilize máquina de limpeza a vapor.
ATENÇÃO: - Não use materiais de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos para limpar o vidro da porta
do forno, já que eles podem danificar a superfície, resultando em quebra do vidro.

1 para cada fogão
2 para fogões 4Q.
3 para fogões 5 e 6Q.
2 para fogões 4 e 5Q.
4 para fogões 6Q.
2 para fogões 4 e 5Q.
4 para fogões 6Q.
2 para cada fogão
2 para cada fogão
1 para fogões 5Q.
1 para fogões 5Q.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido
instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua
segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

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

Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás. Use espuma feita com
sabão. Caso haja vazamentos, bolhas se formarão e poderá identificar o ponto.
Use sempre regulador de pressão de gás, pois a ausência do mesmo irá causar excesso de
pressão.

kg
16,8
17,2

Grécia 4Q.
Grécia Super 4Q.
Grécia Super inox 4Q.
Mônaco Glass 4Q.
Mônaco Glass Preto 4Q.

17,2
17,2

Mônaco inox 4Q.
Montreal 4Q.
Grécia Plus 5Q.
Grécia Super 5Q.
Mônaco Glass 5Q.
Mônaco Glass Preto 5Q.
Mônaco inox 5Q.

17,8
17,2

24,0
24,0
25,0
24,4
24,0
23,0

Grécia 6Q.
Mônaco Glass 6Q.
Coliseum 6Q.
Coliseum Inox 6Q.
Grécia Super 6Q.
Montreal 5Q.
Grécia Super Inox 5Q.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Nº de Queimadores
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Usina (W)
Lâmpada do Forno

4Q
127

6Q

5Q
220

127

220

127

220

15

7

15

60
7

15

7
15

Produtos com acendimento
automático
Produtos com Luz no forno

Fogões 4, 5 e 6 Q. - Com Acendimento

Fogões 4 e 5 Q. - Com Acendimento e Luz

Importante

Para sua maior segurança, a tomada de sua
residência deve possuir conexão com um
terra eficiente, conforme normas da ABNT;
Não deixe o cabo de alimentação passar por
trás do fogão .

“Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual
de Instruções em arquivo de áudio ou fonte ampliada encontra-se
disponível para download no endereço eletrônico www.atlas.ind.br
(Central de Downloads) ou poderá ser solicitado perante ao Serviço
de Atendimento ao Consumidor através do Telefone nº 0800.707.1696.”

POLÍTICA DE QUALIDADE
A ATLAS ELETRODOMÉSTICOS busca fabricar produtos
com excelente padrão de qualidade, através da:
* Melhoria continua de seus produtos, processos e
sistema de gestão;
* Atendendo os requisitos legais, ambientes e estatuários,
* Gerando satisfação aos seus clientes com retorno
aos acionistas e;
* Valorização dos colaboradores e sociedade. (REV.00)
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