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Depurador Slim 60 e 90 cm





     Ao comprar o seu produto Fischer você fez a escolha certa!
     A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos é 
reconhecida por seu produtos apresentarem altíssimo nível de 
qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de 
mercado nos segmentos onde atua, a Fischer além de bons 
produtos proporciona um serviço de assistência técnica eficiente 
e atencioso. 
     Obrigado pela preferência dada aos Produtos FISCHER.

1) Avisos Gerais
2) Alertas de Segurança
3) Tabela com Dados Técnicos do Produto
4) Instruções para Instalação
5) Instruções para Operação do Produto
6) Instruções para Limpeza
7) Instruções para Manutenção
8) Termo de Garantia
9) Lista de Postos Autorizados



1) Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está 
dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a 
corrente/potência/ tensão informadas para o produto na tabela de dados técnicos.
2)  A tomada ou conector a ser ligado o plug do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil 
desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.
3) Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser 
utilizado pois pode vir a afetar a segurança do produto.
4) A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá 
realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso 
este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio 
fabricante deverá substituí-lo.
5) Não posicione ou opere seu produto perto ou debaixo de cortinas, perto de materiais inflamáveis, 
dentro de armários. Não coloque objetos sobre seu produto.
6) Durante o funcionamento, o produto deverá estar colocado em superfícies resistentes ao calor, 
impermeáveis e resistentes a manchas. Não posicione o produto sobre ou próximo a superfícies 
quentes, gase ou vapores inflamáveis.
7) Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes.
8) A conexão a rede elétrica deverá ser desligada antes de qualquer intervenção de conserto ou 
instalação.
9) Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento.
10) Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe 
do produto quando em funcionamento.
11) A Irmãos Fischer S/A não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham resultar em 
danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
12) Os invólcros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance 
de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos de 
embalagem.
13) Não utilize conexões tipo “T”.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu 
produto FISCHER.

Este produto é para uso doméstico: A utilização para fins comerciais ou industriais não estará 
coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é  igual a tensão da tomada 
a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as 
instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação à um posto autorizado FISCHER, porém os 
custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Irmãos Fischer S/A Ind e Com se reserva o direito de alterar dados, projetos e 
características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Utilize tomadas ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada 
para o produto (vide tabela com dados técnicos do produto, no item 3 deste manual). Certifique-se 
também que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações de tal tabela.



Use sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO.
Quando fritar, não deixe as frigideiras abandonadas e sem vigilância, uma vez que o 

óleo pode aquecer demasiado ou incendiar-se. No caso de óleo já usado, o risco de combustão é 
mais elevado.

Não utilize nunca o depurador em locais onde funcionem outros aparelhos com saídas de 
descarga para o exterior, a não ser que não se possa garantir uma perfeita ventilação do referido local.

Para evitar possíveis incêndios, todos estes conselhos, assim como a limpeza periódica 
dos filtros de gordura, deverão ser rigorosamente seguidos.

Durante uma descarga eletrostática (ESD) é provável que este aparelho deixe de funcionar. 
Desligue o aparelho (OFF) e volte a ligá-lo (ON) , e já funcionará corretamente. Não há nem haverá a 
possibilidade de qualquer risco.

Caso se produza alguma avaria no cabo de alimentação elétrica, a substituição do mesmo 
deverá ser efetuada por um serviço de assistência técnica ou por um agente autorizado.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

    No horário comercial de segunda a sexta-feira a Irmãos Fischer disponibiliza uma equipe 
de profissionais altamente treinados para esclarecimentos e informações. 
Ligue  grátis  0800 47 3535, ou visite  nosso site: www.fischer.com.br 



A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário ou pessoa qualificada. Leia 
atentamente estas instruções para facilitar e tornar segura a instalação de seu produto.
- Os depuradores Fischer estão prontos para trabalhar no modo depurador (acompanham filtro 
de carvão ativado para reciclagem interna do ar).
- Independente do modo de trabalho, a base do depurador deve ficar a uma distância mínima de 
65 cm e máxima de 80 cm do fogão.
- Verificar a compatibilidade da tensão de trabalho do equipamento e a tensão da residência.
- Centralizar o depurador de acordo com o fogão.
- Para fixação ao fundo, com uma trena, marcar a furação e perfurar a parede ou móvel onde 
será instalado. Colocar as buchas plásticas e os parafusos que acompanham o produto, 
parafusando até que a cabeça do parafuso fique a uma distância aproximada de 7 mm da 
parede. A bucha deve ficar bem fixa (sem folga) na parede. Encaixe o depurador nos parafusos, 
através dos rasgos na parte posterior do mesmo.
- Se a fixação for superior, utilizar o gabarito que acompanha o produto para perfurar o móvel 
onde será instalado. Posicione o depurador, coloque a arruela e o parafuso que acompanham o 
produto e fixe o depurador.
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A figura a seguir apresenta um exemplo de instalação. 

SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

   Para consultar a rede de posots autorizados FISCHER,
          Ligue  grátis:  0800 - 47 35 35, ou visite  nosso site: www.fischer.com.br
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Painel de Comando

- Ligue o depurador 10 minutos antes de iniciar a cocção.
- Desligue 15 minutos após terminar a cocção, para eliminar completamente os 
vapores e odores.

Painel de comando que está situado na parte inferior do depurador e compreende:
 A - Interruptor da lâmpada de iluminação, 0 desligado, I ligado.

 B - Controle de velocidade I, II e III para velocidade baixa, média e alta.

Para desligar o depurador, posicione a chave em 0.

Para manter e proteger o seu depurador Fischer, siga as instruções abaixo:

- Antes de efetuar qualquer operação, assegure-se sempre de que o cabo de alimentação da 
corrente não está ligado e de que o interruptor se encontra na posição 0.
- Nunca use produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc..)
- Limpar as partes pintadas e o painel frontal sempre com esponja macia ou pano umedecido 
em detergente neutro.
- Como conseqüência da utilização, os filtros de alumínio terão de ser desmontados e 
lavados uma vez ao mês com água quente e detergente neutro;
- O bom funcionamento do depurador, depende da frequência que são feitas as operações de 
limpeza do filtro de alumínio e a troca do filtro de carvão ativado.
- A não observação das normas de limpeza do aparelho, substituição e limpeza dos filtros 
facilitam o perigo de incêndio.

Troca do filtro de carvão ativado:
Recomenda-se trocar o filtro de carvão ativado de seis em seis meses.

A B

0 I 0 I II III



Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
A substituição do cabo de alimentação somente poderá ser feita por pessoal especializado.
Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede 
autorizada Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.
Alguns sintomas de seu produto são devidos a fatores relacionados com instalação ou 
operação, não se tratando de defeitos ou quaisquer outros problemas que exijam 
manutenção.

Seguem algumas recomendações:
- Limpe sempre seu depurador;
- Filtros de gordura sujos poderão permitir a passagem de oleosidade para o ambiente;
- Troque periodicamente o filtro de carvão ativado de seu produto.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA QUEIMADA:
- Antes de substituir a lâmpada assegure-se de que o depurador está desligado.
- Retire o filtro de alumínio e troque a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada 
nas características técnicas do produto.
- Volte a colocar o filtro de alumínio no local indicado.

Filtro de alumínioLâmpada



                O depurador Fischer é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, 
desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de 
material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência 
desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação 
da nota fiscal de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados 
pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados anexo, os quais estão 
autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Irmãos Fischer.

 O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
                 - Na instalação do produto se não forem cumpridas as especificações de instalação.

-O produto não for  manuseado em condições normais (de acordo com o manual de 
instruções), ou não for utilizado para fins  a que se destina (uso doméstico).

-Se o produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços 
autorizados.

-Se o defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-
acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus  tratos, e instalação em 
rede elétrica impróprias.
         -Se forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios 
não recomendados pela Irmãos Fischer S/A.      

-Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou de plaqueta de 
identificação do aparelho.

Ônus eventuais, por conta do consumidor:
-A garantia regulamentar oferecida por Irmãos Fischer, pressupõe-se a  produtos 

atendidos pelos  Postos de Serviços Credenciados Fischer.
                 -A instalação do  produto assim como a adaptação de rede elétrica. 

-Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo 
consumidor.

-Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamentos e reposição de 
peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

                                                         OBSERVAÇÕES
 

A IRMÃOS FISCHER S.A. INDÚSTRIA e COMÉRCIO, não autoriza nenhuma pessoa ou 
entidade a assumir  responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui 
explicitados.
                
                A IRMÃOS FISCHER S.A. INDÚSTRIA e COMÉRCIO, reserva-se o direito de alterar o produto 
e as especificações deste manual sem prévio aviso.
               Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que  tiver 
dúvidas.
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