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A empresa com sede legal em Via Vincenzo Monti 47 - 20123
Milão - NIF 00192220192
Declara sob sua responsabilidade que:
o produto abaixo indicado está em conformidade com
o Regulamento UE 305/2011 e com a Norma Europeia
harmonizada
EN 12815:2001 + A1:2004 + AC:2007
FOGÃO A LENHA, marca comercial KITCHEN KAMIN
denominado KE 60 W; KE 80 W; KE 90 W; KG 90 BW
N.º de SÉRIE: Ref. Placa de dados
KE 60 W Declaração de prestação (DoP EK n.º 135)
KE 80 W Declaração de prestação (DoP EK n.º 138)
KE 90 W / KG 90 BW Declaração de prestação (DoP EK n.º 136):
Ref. placa dados
A responsabilidade do fabricante limita-se apenas ao
fornecimento do produto

Ex.mo(a) Sr./Sra.

O produto está identificado de modo unívoco por um

Agradecemos-lhe por ter adquirido o nosso produto. Antes

número, o “talão de controlo” que se encontra no certificado

de utilizá-lo, leia atentamente este manual, para poder

de garantia.

usufruir das suas prestações da melhor forma e em total
Por favor, conserve:

segurança.
Este manual é parte integrante do produto. Conserve-o

•

o certificado de garantia que encontrou no produto

•

o documento fiscal de compra fornecido pelo
revendedor

durante todo o tempo de vida útil do produto. Em caso de
desaparecimento, solicite uma cópia ao revendedor.

•

a declaração de conformidade fornecida pelo instalador.

Depois de desembalar o produto, assegure-se de que

As condições de garantia estão indicadas no certificado de

este se encontra em bom estado e que o conteúdo está

garantia presente no produto.

completo.
Em caso de anomalias, contacte de imediato o revendedor
junto do qual o adquiriu, ao qual deverá entregar uma cópia
do certificado de garantia e do documento fiscal de compra.
Todas as leis locais e nacionais e as Normas Europeias
devem ser cumpridas na instalação e no uso do aparelho.
Para a instalação e para todos os casos não expressamente
indicados, consulte as normas locais de cada país.

sempre se referem, portanto, ao produto específico e não
são, em nenhum caso, contratuais.

Português

Os esquemas presentes neste manual são indicativos: nem
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Significado dos símbolos
Em algumas partes do manual são utilizados os seguintes símbolos:
ATENÇÃO:
leia atentamente e compreenda a
mensagem a que se refere, pois o
incumprimento pode provocar graves
danos ao produto e colocar em risco a
incolumidade de quem o utiliza.
INFORMAÇÕES:
o incumprimento destas indicações
comprometerá o uso do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
•

•

•
•

Português

•

4

O produto não foi concebido para ser usado por
pessoas, incluindo crianças, cujas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas.
O produto foi concebido para queimar lenha seca
nas quantidades e nos modos descritos neste
manual.
O produto foi concebido para um uso interno e
em ambientes com uma humidade normal.
O produto deve ser instalado em locais onde não
haja o risco de incêndio.
Em caso de incêndio, chame as autoridades
competentes. Não apague o fogo com jatos de
água.

Os riscos de segurança podem ser causados, entre
outros, por:
• contacto com fogo e partes quentes (por ex.: vidro
e tubos). NÃO TOQUE NAS PARTES QUENTES
e, com o produto desligado mas quente, utilize
sempre a luva fornecida.
• uso de produtos inadequados para a ligação
(por ex.: álcool). NÃO ACENDA NEM REAVIVE
A CHAMA COM PRODUTOS LÍQUIDOS DE
PULVERIZAÇÃO OU LANÇA-CHAMAS. Risco de
queimaduras graves e danos a pessoas e bens.
• uso de combustível distinto de lenha seca. NÃO
QUEIME NA FORNALHA RESÍDUOS, PLÁSTICOS
OU OUTROS MATERIAIS QUE NÃO SEJAM
LENHA SECA. Risco de sujar o produto, de
incêndios no tubo de evacuação de fumos e de
provocar danos ao meio ambiente.
• uso de combustível em quantidades diferentes
do recomendado. NÃO SOBRECARREGUE A
FORNALHA. Perigo quer de deformações da
fornalha com riscos pessoais em caso de tentativa
de resolução, quer de alterações irreversíveis
da cor da tinta nas partes metálicas. Nem o
fabricante, nem o revendedor poderão responder
•

•

•

por isso.
limpeza da fornalha a quente. NÃO ASPIRE A
QUENTE. Risco de comprometer o aspirador e
de, eventualmente, lançar fumo para a divisão.
limpeza da conduta de fumo com substâncias
várias. NÃO FAÇA LIMPEZAS ARTESANAIS COM
PRODUTOS INFLAMÁVEIS. Risco de incêndios,
retornos de chama.
limpeza do vidro quente com produtos
inadequados. NÃO LIMPE O VIDRO A QUENTE
NEM COM ÁGUA OU SUBSTÂNCIAS DISTINTAS
DOS LAVA-VIDROS RECOMENDADOS OU
PANOS SECOS. Risco de fissuras no vidro e de
danos permanentes irreversíveis no vidro.

•

•

•

•
•

•

deposição de materiais inflamáveis abaixo
das distâncias de segurança indicadas neste
manual. NÃO POUSE ROUPA NO PRODUTO.
NÃO COLOQUE ESTENDAIS A DISTÂNCIAS
INFERIORES ÀS DE SEGURANÇA. Mantenha toda
e qualquer forma de líquido inflamável afastado
do produto em utilização. Risco de incêndio.
oclusão das aberturas de ventilação no local
ou das entradas de ar. NÃO OBSTRUA AS
ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, NEM BLOQUEIE
O TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS. Risco de
retornos de fumo para a divisão com danos a
pessoas e bens.
utilização do produto como ponto de apoio ou
degrau. NÃO SUBA PARA CIMA DO PRODUTO
NEM O UTILIZE COMO PONTO DE APOIO. Risco
de danos a pessoas e bens.
utilização do produto com a fornalha aberta. NÃO
UTILIZE COM A PORTA ABERTA.
adição de combustível e abertura da porta
aproximando-se do fogo com roupa inflamável e
larga. NÃO abra a porta nem se aproxime do vidro
com roupa larga inflamável, cujas extremidades
se poderão incendiar.
abertura da porta com saída de material
incandescente. NÃO deite material incandescente
para fora do fogão. Risco de incêndio.

Em caso de dúvida, não tome iniciativas autónomas;
contacte o revendedor ou o instalador.
Leia atentamente o manual antes da
utilização

INFORMAÇÕES GERAIS
KE 60 W - DIMENSÕES em cm
- dimensão interna da fornalha cm 22,5 (L) x 40 (P) x 340 (H)
- placa de cozinha em ferro fundido com anéis amovíveis 25 cm: 50 x 48 cm
- placa de cozinha em vidro: 50 x 48 cm

15

45

4 5

Ø 15 cm saída
fumos

Português

10

40

66

86

72

Ø 10 cm ar
combustão

5

19,5

16

58

60

16

2

44

5

60

Ø 15 cm saída
fumos

INFORMAÇÕES GERAIS
KE 80 e 90 W - DIMENSÕES em cm
- dimensão interna da fornalha cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- placa de cozinha em ferro fundido com anéis amovíveis 25 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm *
- placa de cozinha em ferro fundido com anéis amovíveis 28 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm **
- placa de cozinha em vidro: (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm
- dimensões internas do forno (KE 80 W) 31 x 42,5 x 29,5 cm; capacidade 38 l
- dimensões internas do forno (KE 90 W) 41 x 42,5 x 29,5 cm; capacidade 51 l
- dimensões da estufa (KE 80 W) 31 x 50 x 10 cm
- dimensões da estufa (KE 90 W) 41 x 50 x 10 cm

40/45

Ø 15 cm saída
fumos

40/45

4

5

Ø 15 cm saída
fumos

40

66

86

10

Português

72

Ø 10 cm ar
combustão

6

19,5

80/90
40/45

58

60

16

2

40/45

*

Ø 15 cm saída
fumos

80/90
16

58

60

16

2

64/74

Ø 15 cm saída
fumos

**

INFORMAÇÕES GERAIS
KG 90 BW - DIMENSÕES em cm
- dimensão interna da fornalha cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- placa de cozinha em ferro fundido com anéis amovíveis 25 cm: 80 x 48 cm *
- placa de cozinha em ferro fundido com anéis amovíveis 28 cm: 80 x 48 cm **
- placa de cozinha em vidro: 80 x 48 cm
- dimensões internas do forno 41 x 42,5 x 29,5 cm; capacidade 51 l
- dimensões da estufa 41 x 50 x 10 cm

Ø 15 cm saída
fumos

45

Ø 15 cm saída
fumos

4

5

45

19,5

7

90

*

45

63

65

20

2

45

Ø 15 cm saída
fumos

90
16

20

2

74

65
63

Português

10

40

71

91

77

Ø 10 cm ar
combustão

Ø 15 cm saída
fumos

**

INFORMAÇÕES GERAIS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS em conformidade com EN 12815
Os dados mencionados são indicativos e detetados em fase de certificação junto do organismo notificado nas
condições de norma.

Português

Potência nominal

8

KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Potência útil

6,6

7,2

7,6

kW

Rendimento

78,9

78,7

78,6

%

Emissão CO a 13% O2

0,075

0,086

0,094

%

Temperatura fumos

262

220

193

°C

Tiragem aconselhada

11

11

11

Pa

Consumo combustível

1,8

2

2,1

kg/h

Volume de aquecimento *

170

190

200

m3

Diâmetro conduta fumos (macho)

150

150

150

mm

Diâmetro conduta de tomada de ar (macho)

100

100

100

mm

Peso com embalagem

145

180

225/230

kg

DADOS TÉCNICOS PARA DIMENSIONAMENTO DO TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS
Potência nominal
KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Potência útil

6,6

7,2

7,6

kW

Temperatura de saída de fumos na descarga

310

264

232

°C

5

5

5

Pa

6,2

8,7

10,3

g/s

Tiragem mínima
Capacidade fumos

* O volume de aquecimento é calculado com uma solicitação de calor de 33 Kcal/m³ hora.

O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio e à sua
indiscutível consideração.

Instalação
PREPARAÇÃO E DESEMBALAGEM
O fogão é entregue num único volume, que contém
(já montados) a estrutura do fogão e os acabamentos
escolhidos.
• o painel frontal e os painéis laterais
• a placa de cozinha em ferro fundido ou vidro
• os perfis
• o eventual corrimão frontal em inox

Verifique ao receber o produto
Em caso de anomalias, contacte de
imediato o revendedor junto do qual o
adquiriu, ao qual deverá entregar uma
cópia do certificado de garantia e do
documento fiscal de compra.
Para remover o fogão da bancada (consulte a figura
abaixo):
• retire a gaveta (1);
• desaperte os quatro parafusos (dois dianteiros e
dois traseiros) (2) que fixam o fogão à bancada.
Português

Os materiais que compõem a embalagem não
são tóxicos nem nocivos, pelo que não requerem
processos de eliminação específicos.
O armazenamento, a eliminação ou eventualmente a
reciclagem cabem ao utilizador final de acordo com
as leis vigentes na matéria.

Recomendamos que se faça toda e
qualquer movimentação na posição
vertical com meios adequados prestando
atenção às normas vigentes em matéria
de segurança.
Não vire a embalagem ao contrário e adote
toda a cautela com as peças a montar.
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2

1

2

2

2

INSTALAÇÃO
POSICIONAMENTO NO PAVIMENTO

Proteção contra o calor e distâncias de
segurança
Todas as superfícies do edifício adjacentes ao produto
devem estar protegidas contra o sobreaquecimento.
As medidas de isolamento a adotar dependem do tipo
de superfícies presentes.
O produto deve ser instalado respeitando as condições
de segurança da figura abaixo, onde se indicam, em
mm, as distâncias mínimas a respeitar.

Os fogões são dotados de pés reguláveis para
compensar eventuais ligeiros desníveis do pavimento.
Lembramos que se deve colocar o produto numa
superfície nivelada.

Em caso de instalação num pavimento de material
inflamável e/ou combustível ou com caudal insuficiente,
aconselha-se a posicionar o fogão na placa para
a distribuição da carga e também para proteger a
parte frontal contra a eventual queda de materiais
queimados durante as operações de limpeza.

Português

* Espessura do material isolante em caso
de parede traseira inflamável placa isolante
para alta temperatura com condutibilidade
térmica inferior a 0,028 W/mK.

min.

min.

200

C

min.750

200

40

*

D

45°

45°
0

10

1000

5

5

INSTALAÇÃO
FIXAÇÃO DO ANEL DE FUMOS
DESCARGA SUPERIOR (1) (não possível com placa em vidro)
A descarga superior está instalada por defeito, não sendo preciso fazer nada.
DESCARGA TRASEIRA (2)
Proceda conforme indicado na figura abaixo
• Desaperte os dois parafusos (3) de fixação do anel (4) montado na parte superior.
• Retire o anel e coloque a tampa em ferro fundido fornecida com o fogão.
• Retire a tampa traseira (5) desapertando os quatro parafusos de fixação.
• Retire a chapa (6) fazendo saltar com uma ferramenta as microjunções na chapa.
• Monte o anel na parte traseira utilizando os dois ganchos fornecidos com os parafusos que fixavam o anel na
parte de trás.

Português

1

11

2

4

3
6
5

INSTALAÇÃO
PREMISSA SOBRE A INSTALAÇÃO
Lembramos que:
• a instalação do produto deve ser efetuada por
pessoal qualificado;
• todas as leis locais e nacionais e as normas
europeias devem ser cumpridas na instalação e
no uso do produto;
• Em caso de instalação num condomínio, é
necessário um parecer positivo prévio por parte
do administrador.

Português

Damos, de seguida, algumas indicações de caráter
geral que não substituem a verificação das normas
locais e não implicam nenhuma responsabilidade
para o trabalho do instalador.
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Verificação da adequação do local de
instalação
• O volume do ambiente deve ser superior a 28 m3
KE 60 W ; 31 m3 KE 60 W; 33 m3 KE 60 W
• Não é permitida a instalação em quartos, casas de
banho ou em locais onde haja um outro produto a
retirar ar do mesmo local para a combustão ou em
locais com uma atmosfera explosiva. Eventuais
ventiladores de extração, se estiverem a funcionar
na mesma divisão ou espaço em que o produto
está instalado, podem causar problemas de
tiragem.
• O pavimento deve poder suportar o peso do
produto e dos acessórios.
• Em Itália, verifique as compatibilidades nos
termos da UNI 10683 e UNI 7129 na presença de
produtos a gás.

sistema de lareira
(Conduta de fumo, tubo de evacuação de
fumos e chaminé)
Este capítulo foi redigido segundo as normas
europeias EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457. O
instalador deve levá-las em conta, bem como qualquer
outra eventual norma local. O presente manual não
substitui, de nenhum modo, as normas vigentes.
O fogão deve ser ligado a um sistema de descarga de
fumos adequado que garanta a evacuação em total
segurança dos fumos produzidos pela combustão.
Antes do posicionamento do produto, é necessário
garantir que o tubo de evacuação de fumos é
adequado.
CONDUTA DE FUMO, TUBO DE EVACUAÇÃO
DE FUMOS
A conduta de fumo (conduta que liga a boca de
saída de fumos da fornalha à extremidade do tubo de
evacuação de fumos) e o tubo de evacuação de fumos
devem, entre as outras disposições de cumprimento
das normas:
• receber a descarga de um único produto (não são
admitidas descargas de vários produtos juntos)
• ter um desenvolvimento predominantemente
vertical
• não apresentar nenhum setor em contrainclinação
• ter uma secção interna de preferência circular e,
em todo o caso, com uma relação entre lados
inferior a 1,5
• terminar no teto com uma chaminé adequada: é
proibida a descarga direta para a parede ou para
espaços fechados, ainda que a céu aberto
• ser realizados com materiais com classe de
reação ao fogo A1 de acordo com a UNI EN
13501 ou norma nacional análoga
• ser devidamente certificados, com a devida placa
de lareira, se metálicos
• manter a secção inicial

INSTALAÇÃO

O TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS:
• deve ter uma tiragem capaz de criar uma
depressão idealmente em torno dos 11 Pa.
Tiragens inferiores podem provocar a saída de
fumo em caso de abertura da porta; valores
superiores tendem a gerar uma combustão rápida
com diminuição do rendimento
• deve ser corretamente dimensionado para
satisfazer a evacuação dos fumos (EN 13384-1)
• ser de preferência isolado, em aço e com uma
secção interna circular. Se for retangular, as
arestas internas devem ter um raio não inferior a
20 mm e com uma relação entre as dimensões
internas <1,5
• ter normalmente uma altura mínima de 3,5-4
metros
• manter uma secção constante
• ser impermeável e isolado termicamente para
garantir a tiragem
• prever de preferência uma câmara de recolha
para não queimados e eventuais condensações
• Se pré-existente, deve ser limpo para evitar o risco
de incêndio.
A CHAMINÉ
• deve ser de tipo anti-vento
• ter uma secção interna equivalente à do tubo de
evacuação de fumos e uma secção de passagem
dos fumos na saída equivalente a pelo menos o
dobro da interna do tubo de evacuação de fumos
• no caso de tubos de evacuação de fumos
instalados aos pares (que convém que fiquem
com uma distância de pelo menos 2 m entre si)
a chaminé do tubo de evacuação de fumos que
recebe a descarga do produto de combustível
sólido ou a do andar mais alto deve ficar pelo
menos 50 cm acima da outra
• deve ir além da zona de refluxo
• deve permitir uma manutenção da lareira.

TOMADA DE AR EXTERNA
Para reintegrar o oxigénio queimado durante o
funcionamento do produto, é necessário prever no
local de instalação uma tomada de ar adequada, de
preferência externa.
O eventual afluxo de ar de locais adjacentes e
comunicantes de modo permanente com o de
instalação deve ser avaliado com atenção, de acordo
com as normas vigentes e garantindo que nenhum
dos dois locais fica em depressão.
Como locais adjacentes são de excluir os destinados
a quartos, casas de banho, arrumos, garagens e, em
geral, locais com risco de incêndio.
A tomada de ar deve ser efetuada de preferência ao
nível do pavimento e deve ter uma superfície passante
de pelo menos 200 cm² (Ø 16)
Em alternativa, é possível recolher o ar para a
combustão diretamente do exterior.
Ligue um tubo Ø 10 cm diretamente à parte de trás do
produto, aplicando uma grelha de proteção que não
deve reduzir a secção útil passante.
Aconselhamos a não superar os 3 metros de
comprimento em função da tiragem do tubo de
evacuação de fumos.
LIGAÇÃO ELÉTRICA para a luz do forno
(ke 80 E 90 w)
Para o funcionamento da luz do forno, é necessário
ligar o fogão a uma tomada elétrica de 230 V 50 Hz. A
absorção da luz é de 25 W.
Para ligar a luz, proceda da seguinte forma. No cabo
de alimentação não existe ficha.
Cabe ao instalador instalar uma ficha adequada à
tomada de alimentação do país em questão.
Recomendamos uma verificação do sistema elétrico,
sobretudo para a ligação de terra.

Português

A CONDUTA DE FUMO
Para além das recomendações gerais válidas para a
conduta de fumo e o tubo de evacuação de fumos, a
conduta de fumo:
• não pode ser em material metálico flexível;
• se for em metal, deve possuir a marcação CE (EN
1856-2) ou uma normativa nacional análoga;
• para controlar o fluxo, recomenda-se uma
comporta em caso de tiragem superior a 25 Pa.

13

Português

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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COMBUSTÍVEL
O produto foi concebido para queimar cepos de lenha
ou troncos de serradura.
Utilize cepos de lenha seca (humidade máx. 20%)
Utilize cepos com um comprimento máximo de 33 cm
na horizontal e um diâmetro máximo de 20-30 cm
O uso de lenha húmida implica sujidade no produto
e no tubo de evacuação, o risco de fumo e um
rendimento inferior ao declarado.
Todos os tipos de lenha possuem características
distintas que também influenciam o rendimento da
combustão.
Os dados indicados neste manual aplicam-se à lenha
utilizada durante a certificação.
Como caráter geral, a lenha pode ter um poder
calorífico até 4,5 kWh/kg ao passo que, cortada
fresca, tem um poder calorífico de cerca de 2 kWh/kg.
Como caráter geral, recomendamos faia, olmo ou
lenha de classe A1 de acordo com UNI EN ISO 172255.
Atenção ao uso prolongado de lenha rica em óleos
aromáticos (ex.: eucalipto). Pode deteriorar os
componentes em ferro fundido.
Utilize as quantidades de lenha recomendadas.
Uma sobrecarga provoca um sobreaquecimento com
consequentes danos:
• possível deformação das partes internas;
• possíveis alterações irreversíveis da cor da tinta
nas partes metálicas
Para respeitar o ambiente e a segurança, NÃO queime,
entre outros: plástico, madeira pintada, carvão, casca
de cortiça.
O uso desses combustíveis implica ainda a anulação
da garantia. Não use o produto como incinerador.

1

DESCRIÇÃO
Para facilitar a compreensão dos parágrafos
seguintes, descrevemos o produto e a forma como
aceder às partes para o uso. Os números referem-se
à figura abaixo
O fogão tem:
• uma fornalha (1) para a qual carregar a lenha. A
abertura da porta (para carregar a lenha) e para a
limpeza do vidro faz-se por uma porta com pega.
• uma gaveta porta-lenha (2) onde armazenar até
30 kg de lenha. A abertura é feita mediante guias
extraíveis com pega fixa.
(para os modelos KE 80 W, KE 90 W e KG 90 BW)
• uma estufa (3). A abertura é do tipo postigo com
pega fixa.
• um forno (4) com termómetro à vista. A abertura
tipo postigo com pega fixa. O forno, com o interior
esmaltado preto, é dotado de:
• grelha amovível;
• pingadeira amovível.
Use sempre a luva fornecida para tocar no
fogão quente.
DISPOSITIVOS
DE
CONTROLO
COMBUSTÃO (figura da página ao lado)

Seletor de regulação do ar primário (A)
situado na porta da fornalha rodável para a direita
para incrementar o ar de combustão de entrada.
Dispositivo starter (B)
situado na parte frontal do fogão, favorece a descarga
dos fumos, facilitando o acendimento.

4
2

DA

3

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Fases para a primeira ligação
• Certifique-se de que leu e compreendeu o
conteúdo deste manual
• Retire do produto todos os componentes
inflamáveis (manuais, rótulos, etc.). Em particular,
retire eventuais rótulos do vidro. Se derreterem,
danificarão o vidro de modo irreversível.

Abra totalmente o dispositivo starter (B), puxando-o
para fora.
Abra até ao meio o seletor de regulação do ar primário
(rode o seletor - A - para a direita para aumentar a
quantidade de ar).
Uma vez atingida uma combustão estável, regule o ar
comburente para obter a melhor combustão e feche
o dispositivo starter

Português

Para o acendimento inicial da fornalha, utilize sempre
os pedaços de lenha mais pequenos. Coloque o
elemento de ignição no topo da câmara. Utilize os
pedaços de lenha maiores para realimentar o fogo.
Coloque sempre a lenha no centro da fornalha.
Para o arranque, podem-se usar as acendalhas
sólidas disponíveis no mercado.
Coloque-as no centro da fornalha, onde deverão ser
postas pequenas hastes de madeira.
Acenda o fogo e aguarde que toda a lenha se inflame
bem, favorecendo assim o aquecimento do tubo de
evacuação de fumos e a sua tiragem.

Recomendamos que também carregue o combustível
conforme descrito nas utilizações seguintes do
produto.
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(A)
(B)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização da placa
Indicações válidas quer para as versões com placas
de vidro, quer com placa em ferro fundido.
• Nunca ponha a placa em incandescência.
• Use recipientes com um fundo pesado e plano
para evitar que virem.
• É possível retirar os círculos para pôr as panelas
em fogo vivo.
Indicações específicas para a placa de vidro:
o vidro está naturalmente sujeito a rutura em caso de
impacto forte. Preste, portanto, atenção para evitar a
queda de utensílios de cozinha ou outros na placa.
Indicação específica para a placa de ferro fundido:
é normal que a placa de ferro fundido assuma uma
coloração violácea após a utilização.

Português

l
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Utilização do forno
Antes de usar o forno para cozinhar, aqueça-o sempre
previamente.
A temperatura é controlável pelo termómetro na porta.
Para cozinhar no forno, feche o dispositivo starter.
O nível mais baixo do forno é adequado à cozedura
propriamente dita (ex.: bolos, carnes para assar, etc.).
O nível médio é adequado a bolos planos e biscoitos.
O nível superior é adequado para aquecer ou alourar.
Luz do forno
A lâmpada no interior do forno permite um controlo
visual do estado de cozedura.
Depois de ter aberto a gaveta, vê-se o interruptor da
lâmpada posicionado no canto.

MANUTENÇÃO

Todas as operações de limpeza de todas as partes
devem ser feitas com o produto completamente frio.
Descarga das cinzas
O fogão é dotado de gaveta de cinzas extraível.
Esvazie-o antes que as cinzas cheguem ao topo.
Faça a descarga com o produto frio.
Caso retire a grelha da fornalha, preste atenção para
a voltar a colocar na posição correta. Na parte inferior
está a indicação FRONT.
Limpeza das laterais do forno.
Os fogões têm o suporte da grelha do forno removível
para facilitar a limpeza. Esquema abaixo.

Limpeza das partes externas
O revestimento deve ser limpo sem a utilização de
detergentes agressivos. Use álcool, tendo o cuidado
de não se aproximar com material que possa
desencadear chamas.
Não molhe com água fria quando o revestimento
estiver quente porque o choque térmico poderá
provocar danos.
Limpeza do forno
Limpe o forno só depois de ele arrefecer.
Use um pano húmido embebido em água tépida e
detergente não abrasivo. Não use esponjas abrasivas
nem outros produtos que possam riscar.
Recomendamos que limpe o forno depois de cada
utilização.
A limpeza é mais fácil se não houver incrustações e se
se evitar que eventuais resíduos de cozedura queimem
na utilização seguinte do forno com formação também
de maus odores.
Português

LIMPEZAS A CARGO DO UTILIZADOR
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MANUTENÇÃO

Português

Limpeza do vidro da porta
Para a limpeza do vidro podem utilizar-se produtos
específicos (ver o nosso catálogo Glasskamin).
Não pulverize o produto nas partes pintadas ou nos
vedantes da porta. Em alternativa ao produto, poderse-á usar um pano embebido num pouco de cinza
branca e uma folha de jornal (diário).
Certifique-se de que não há elementos abrasivos na
cinza que possam riscar o vidro. O vidro cerâmico
instalado nos produtos tem uma resistência ao calor
de cerca de 750°C e é testado e controlado antes e
depois da montagem para verificar se há fissuras,
bolhas e sopros.
O vidro, apesar da elevada resistência à temperatura,
é um elemento frágil, pelo que se aconselha a
movimentar com cuidado a porta sem a bater ou
forçar. Caso contrário, pode partir.
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Limpeza da placa de vidro
Proceda conforme acima.
Para retirar as manchas de incrustações devidas à
cozedura dos alimentos, utilize espátulas em teflon ou
utensílios não abrasivos.

Limpeza da placa de ferro fundido
A placa de ferro fundido, após os primeiros
acendimentos, assume uma cor violácea.
Durante a utilização do fogão poderão formar-se
manchas de ferrugem ou resíduos de alimentos na
placa.
Limpe com uma escova ou palheta abrasiva no
sentido do acetinado.

LIMPEZA DO FOGÃO DO LADO DOS FUMOS
Aconselhamos a fazer esta limpeza quando se notar
uma dificuldade de combustão.
Para um fogão instalado e bem usado, a frequência
desta limpeza é de cerca dois meses.
Proceda da seguinte forma (esquema abaixo)
• retire a grelha e o tabuleiro do forno;
• desaperte os parafusos de fixação do tabuleiro
fixo;
• retire o tabuleiro;
• aspire na zona de rotação dos fumos à volta do
forno a lenha.

EM CASO DE PROBLEMAS
LIMPEZAS SAZONAIS

EM CASO DE PROBLEMAS

Limpeza do sistema da lareira
Para evitar riscos de incêndio, aconselhamos uma
limpeza do tubo de evacuação de fumos antes
da estação de utilização e sempre que se notar a
presença de uma camada de fuligem e alcatrão.

1) Em caso de saída de fumo pela boca da
fornalha, verifique se:
A instalação está correta (conduta de fumo, tubo de
evacuação de fumos, chaminé; tomada de ar).
A lenha empregue está seca.
A porta foi aberta demasiado rapidamente

Especificidades da limpeza da placa de
ferro fundido
No fim da estação, intervenha passando uma palheta
abrasiva no sentido do acetinado da placa retirando
as manchas presentes.
No fim da operação, passe um pano embebido com
azeite.
Isto permite uma proteção da placa contra a oxidação
durante a estação do verão.

PEÇAS
para eventuais componentes de substituição, contacte
o revendedor ou o técnico.
O uso de componentes não originais provoca riscos
ao produto e isenta o fabricante de toda e qualquer
responsabilidade por eventuais danos daí resultantes.
ELIMINAÇÃO
No fim da vida útil, elimine o produto segundo as
normativas vigentes.

2) Caso a combustão esteja descontrolada,
verifique se:
Os vedantes da porta da fornalha estão em bom
estado.
A porta da fornalha ficou bem fechada.
3) Caso o vidro se suje rapidamente,
verifique se:
A lenha utilizada está seca.
Em todo o caso, considere que, após algumas horas
de funcionamento, é normal que se forme no vidro
uma ligeira camada de fuligem.

4) Em caso de fogo no tubo de evacuação
de fumos ou de necessidade de apagar de
repente o fogo no produto:
• se possível em segurança, remova as cinzas e
brasas com ferramentas e recipientes metálicos
tocados apenas com luva ignífuga
• solicite a intervenção das autoridades em caso de
incêndio

Em caso de não resolução dos problemas,
contacte o revendedor ou, em países
em que exista, o Centro de Assistência
Técnico Autorizado.
Apenas poderão responder dentro da
garantia em caso de defeito comprovado
do produto.

Português

Limpeza do fogão
Limpe devidamente o produto, retirando a placa
superior e substituindo o vedante situado sob a placa.
Contacte o revendedor para qualquer dúvida e para
peças.
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