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CÓPIA CONTROLADA

REVISÃO

- Tolerância dimensional ± 3 mm.

150 mm

 

C

   O forno do fogão possui esmalte antiaderente que não permite que a gordura grude, facilitando sua remoção. 

            O limpa fácil é aplicado em toda área interna e porta do forno.

         Controle de temperatura em 5 posições (FIG. A).
         Manipulador do forno na parte superior da mesa (FIG. B). 
     
 

Forno 

Registro do forno

Acendimento do forno

    O dispositivo válvula de segurança é projetado para cortar automaticamente a alimentação de gás caso a 
chama do queimador do forno se apague e/ou ocorra alguma falha de qualquer um dos componentes
indispensáveis para o seu funcionamento.
    
    Neste produto o gás somente é liberado quando o manipulador é
 pressionado contra a mesa e girado no sentido anti-horário 
( para esquerda) (FIG. C). Assim que a chama estiver acesa é necessário 
que o manipulador fique pressionado por aproximadamente 10 segundos, 
para evitar que a mesma se apague.
           
         
  

    
    Com a porta do forno aberta, pressione e gire o manipulador do forno mantendo-o pressionado durante 
10 segundos para que a chama permaneça acesa. 

   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, pois devido o acúmulo de 
gás no queimador, pode ocorrer uma explosão.

Acendimento superautomático do forno
 

A

   Esse produto possui um sistema de ventilação automático. Na falta de energia elétrica esse sistema não 
irá funcionar e a temperatura externa do fogão ficará elevada.

B

    O acionamento do controlador regressivo do forno é opcional. Para 
detalhes sobre seu acionamento, verificar (PÁG.8).

         

Nunca movimente o seu pro

       Se os queimadores da mesa não acenderem, verifique se os espalhadores estão devidamente encaixados na base.
      Nas grades (trempes) da

Ap

  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.                 

         Não permita que crianças subam ou sentem sobre a porta do fogão.
A ocorrência de estalos é considerada normal durante a utilização do forno.

Os produtos químicos inflamáveis

        Para acendimento do forno, não esqueça de deixar a porta do forno totalmente aberta antes de proceder o
 acendimento.
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               Retire todos os plásticos e fitas adesivas que protegem seu fogão.

Caso haja vazamentos, b

o

al

incêndio
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Problemas no fogão
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Couchê L22 Posições de 3 cores 90 g/m²

Encadernado - Vincado; grampeado; dobrado ao meio

45095937

TIPO DE PAPEL

A0

17/03/15

17/03/15

TIPO DE PAPEL

COR/PANTONEFONTES

01

Henrique M.

Henrique M.

 autorizado Atlas, 

    De acordo com a norma ABNT – NB IEC 60335 (Associação Brasileira de 
  Normas Técnicas), todo aparelho eletrodoméstico produzido e comercializado no 
  Brasil após 01/01/2014 deverá ter cabo com plugue elétrico de três pinos (FIG. H). É de
  responsabilidade do consumidor a adequação da tomada elétrica da residência para 
  conectar o produto.

                                                                                                   a fim de evitar riscos.

duas chaves que estão situadas na parte traseira do aparelho, na posição 127V ou 220V, 
conforme a tensão da sua residência. 
      Não altere as chaves seletoras com o produto ligado na tomada. 

       Ligue seu fogão à rede elétrica e ao gás, verifique se todos os queimadores estão 
   corretamente instalados, antes de ligar qualquer queimador. O acendimento superautomático liga os
   queimadores quando o manipulador é pressionado e girado.

Acendimento superautomático

Acendimento manual do forno         

   Gire o manipulador do queimador do forno no sentido anti-horário
 (para esquerda), insira o fósforo aceso no  orifício do queimador (FIG. G),
 até surgimento da chama. Mantenha pressionado o manipulador até a 
 chama se  manter acesa, caso contrário repita a operação.  
 

G

Alta

Média-Alta

Média Média-Baixa

Baixa

   Faça um pré-aquecimento ligando o queimador do forno na temperatura máxima antes de colocar o
alimento durante 15 minutos.

o.

         

   O turbo forno é indicado para acelerar e distribuir melhor o calor proporcionando um assado uniforme. 
Deve ser usado combinado com o modo gás ou grill elétrico.

Grill elétrico          

   O grill elétrico deve ser utilizado para dourar e gratinar alimentos no forno.
         

   Grill elétrico não funciona com o modo gás ligado. 
         

   Na falta de energia elétrica o grill elétrico não funcionará. 

         

   Na falta de energia elétrica o turbo forno não funcionará. 

         
   O sistema de ventilação permanecerá ligado até a temperatura do forno ficar abaixo de 45°C, mesmo que 
o forno esteja desligado. 

         
   Este produto possui um sistema de ventilação automático que durante o funcionamento do fogão ou forno 
poderá ser acionado sempre que a temperatura do produto exceder 60° C.
 

Sistema de ventilação

,

Obs.: Antes de acender o queimador Tripla Chama
certifique-se de que os espalhadores estejam 
bem encaixados para evitar o empenamento
da base.

Características elétricas
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Diagrama elétrico

Problemas no fogão

Forno

TIMER
DIGITAL

M2
da Mesa

M1

Fogões TOP Gourmet Glass Gás - PISO e EMBUTIR

Tabela de Tensões

Importante

127V~ / 60Hz 116V~ 133V~

220V~ / 60Hz 201V~ 231V~

Antes de ligar o fogão TOP Gourmet Glass Gás na tomada, confira a 
tensão de sua residência e ajuste a chave posicionada na parte de 
trás do produto. 

Este produto está projetado para ser ligado de acordo com as tensões 
estabelecidas por norma, suportando oscilações de tensão conforme os
limites da tabela acima.

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.

M1

M2

Plug 2P+T 3A
Aterramento
Eletrodo

Interruptores Rotativos da Usina

Usina

Chave Seletora de Tensão 1

Chave Seletora de Tensão 2

Interruptor Rotativo do Grill

Termostato de Atuação Automática

Simbologia

Lâmpada Piloto do Grill

Tensão de Referencia

Resistencia de Grill

Reles do Timer Digital

Potência lâmpada (W) 4 e 5 bocas 15
Potência motor de refrigeração (W) 4 bocas

23Potência motor de refrigeração (W) 5 bocas
18

Fogão 4 bocas (Embutir)

Fogão 4 bocas

Queimador 1.7 KW

Queimador 3.3 KW
Queimador 3 KW

Queimador 1 KW

Injetor 

0,65mm

0,95mm
0,86mm

0,50mm

Queimador miniwok 3 KW 0,88mm

Queimador do forno 4BC 3 KW 0,95mm

Queimador do forno 5BC 3.3 KW 1,00mm

Potência da resistência elétrica (W) 4 e 5 bocas 985

15

23
18

760

-

-

18

4.0 - Extinção de Garantia

Mantenha sempre junto ao manual de instruções a nota fiscal.

A

17

 correrão

Luz 

   Para ligar ou desligar a luz, pressione a tecla ´´luz`` (FIG. B).

Turbo Forno 

   O turbo forno ou convecção, pode ser acionado junto com a função 
forno ou função grill.  

   Para acionar o turbo forno, pressione a tecla ´´turbo`` (FIG. C).  

Inicia / Cancela 

 à uma função.

inicia
   Para iniciar uma função, deve-se pressionar a 

cancela

   Para terminar uma função, deve-se pressionar
inicia

cancela

   Marca o tempo de cozimento de um alimento, informando através de aviso sonoro o fim do 
tempo programado. 

   Em seguida selecione o tempo, aumentando (FIG.B) ou diminuindo (FIG.C), até chegar ao 
tempo desejado.   

   O símbolo indicativo de funcionamento do timer          estará em vermelho durante todo o 
tempo em que estiver em funcionamento.  

   Para acionar o timer, pressione a tecla ´´timer`` (FIG.A).

   O timer não desliga nenhuma das funções.  

cancela
inicia

Timer 

Display off 

 Para ligar o controlador digital, basta pressionar qualquer tecla.

B

DCBA

C
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           Caso o queimador do forno não acender em até 15 segundos, deve-se colocar o manipulador (botão do forno) 
          na posição fechada, abrir a porta do forno e proceder uma nova ignição do queimador após 01 (um) minuto, 
         pois devido o acúmulo de gás no queimador, pode ocorrer uma explosão.
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               Quando for manusear ou retirar recipientes com alimentos do forno, utilize luvas
             térmicas de proteção para evitar queimaduras (FIG. A).  
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Item

01

02

Manual de instruções ao consumidor com certificado de garantia

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Copo de alumínio 1.7KW 

Espalha chama 1.7KW

Espalha chama auxiliar 1KW

Copo de alumínio 1KW

Copo de alumínio 3.3KW

Espalha chama externo 3.3KW

Trempe ferro fundido lateral 

Espalha chama 3KW

Copo de alumínio 3KW

Descrição

Relação de postos autorizados
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Espalha chama interno 3.3KW

FOGÃO 4 BOCAS

X
X
X
X
X

X
X

Quantidade FOGÃO 5 BOCAS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

02

02

04

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

14 X01

15 Espalha chama externo miniwok 3KW X01

16 Espalha chama interno miniwok 3KW X01

Copo de alumínio miniwok 3KW

Funcionamento

Grill elétrico 

   Para acionar o grill, primeiramente deve-se pressionar

   Em seguida selecione o tempo, aumentando (FIG.B) 
ou diminuindo (FIG.C), até chegar ao tempo desejado.   

cancela
inicia

   O símbolo indicativo de funcionamento do grill elétrico       
          estará em vermelho durante todo o tempo em 
que estiver em funcionamento.  

   Pressione e gire o manipulador do forno para direita
(sentido horário) para acionar o grill (FIG.E). O display
do grill em vermelho ficará ligado durante a utilização.

A B

C

E

Forno

   Em seguida selecione o tempo, aumentando (FIG.B) ou diminuindo (FIG.C), até chegar ao 
tempo desejado.   

   O símbolo indicativo de funcionamento do forno        estará em vermelho durante todo o 
tempo em que estiver em funcionamento.

   Pressione a tecla ´´          `` para inciar (FIG.D).cancela
inicia

BA DC

   Quando finalizada a função ´´Forno`` o manipulador permanecerá na graduação selecionada
 sem fluxo de gás, devendo ser reposicionado na posição fechado após o desligamento.

   Quando finalizada a função ´´Grill`` o manipulador permanecerá na posição Grill (FIG. E), sem 
o funcionamento da resistência, devendo ser reposicionado na posição desligado.

   O controle gradual da chama permite potências estáveis desde a alta até a baixa, proporcionando 
economia e uma temperatura adequada para cada tipo de alimento.

Queimador 
1.7 KW

Queimador 
3 KW

Queimador 
1.7 KW

Queimador 
Auxiliar 1 KW

Chama 3.3 KW

A    Pressione e gire o manipulador do queimador 
escolhido para a esquerda no sentido anti-horário

    Queimadores possuem acendimento 
superautomático, ligam ao pressionar e girar o
manipulador.  

Queimador 
3 KW

Queimador 
1KW

Queimador 
1KW

Queimador 
Auxiliar 1KW

Acendimento superautomático dos queimadores da mesa

Montagem das prateleiras do forno

02 - Encaixe a prateleira inferior auto deslizante (FIG. C) nas guias (FIG. D) no arame inferior

03 - Encaixe os arrastadores (FIG. E) nos suportes fixados na porta (FIG. F). 

04 - Gire o arrastador na direção onde está localizada a prateleira auto deslizante e encaixe a 
extremidade dos arrastadores (FIG. G) no suporte central da prateleira auto deslizante (FIG. H).
Os arrastadores devem estar fixados no segundo arame do suporte central, conforme imagem 04.

Desmontagem das prateleiras do forno Trava

04

G

Trava 04
H

        Importante: A prateleira inferior não pode ser trocada de nível.

        Prateleira superior pode ser trocada de nível, basta remove-la e colocá-la no nível desejado.

         

stão corretamente instalados.  O mal  e

           Para limpeza das prateleiras, do chão do forno e a parte superior do forno, usar panos ou 
           esponjas com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem e enxugar com um pano seco.

12

Antes de iniciar a limpeza do fogão, retire o plugue da tomada elétrica. Para a limpeza das partes
de vidro, esmaltadas e laterais, utilize um pano umedecido ou esponja não abrasiva e sabão neutro.  

Nunca utilize palha de aço ou similares na limpeza de qualquer parte do fogão.

             A limpeza deverá ser feita sempre com a mesa de vidro fria.

             Usar somente sabão ou detergente neutro, esponja ou pano macio, papel toalha e água.

             Nunca utilizar palha de aço ou ponta de objetos (faca, garfo), para remover alguma sujeira impregnada.

             Secar bem após cada enxágue.

             Não deixar restos de produtos de limpeza na mesa.

             Evitar derramar líquidos.

     Quando for recolocar o vidro interno certifique-se de que a vedação de borracha (FIG. B), está no seu devido 

BA

       Utilize uma chave philips para retirar os dois parafusos das presilhas do vidro. (Obs.: Chave phillips não 
acompanha o produto). 
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1 Prateleira deslizante

Luz no forno

Acendimento superautomático Trempes individuais (ferro fundido)

Acessórios

Turbo forno

Grill elétrico

FOGÃO 4 E 5  BOCAS

(Touch screen) Tampa removível

cordo com as normas é de no máximo

00 Início de produção 17/03/15 Henrique

--

Azul: C:100/ M:0/ Y:0/ K:0

Vermelho: C:0/ M:100/ Y:100/ K:0

Preto: C:0/ M:0/ Y:0/ K:100

- As cotas não devem ser impressas.

   

D

Fogão 5 bocas 119,576,0 68,3 95,0 151,5 50,5

82,595,068,356,0 151,5 40,8

      Para trocar a lâmpada:
      - Retire o plugue da tomada elétrica. 
      - Gire o protetor da lâmpada em sentido anti-horário (para esquerda) até soltá-lo completamente (FIG. J). 
      - Remova a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário para (esquerda) (FIG. K1). 
      - Rosqueie com cuidado a nova lâmpada, girando-a no sentido horário (para direita) (FIG. K).
      - Em seguida rosqueie o protetor da lâmpada no sentido horário (para direita) (FIG. L).

     Junto ao produto é enviado 1 lâmpada 220V 15W (Esta lâmpada atende as 2 tensões - 127V e 220V).

 K J  L K1

      Em caso de queima da lâmpada, substitua-a por uma nova, conforme a tensão de sua residência.
      A lâmpada pode ser encontrada em casas especializadas.

01 Inclusão de informações Embutir e alteração Geral. 28/08/15 Henrique

--

O PLUG DA TOMADA DEVE
 FICAR FORA DO NICHO, 
OBRIGATÓRIAMENTE.

A CB

ATENÇÃO!

Instalação - Fogão de Embutir 

      Instale o fogão distante de materiais e produtos combustíveis (álcool, gasolina, etc) e não resistentes ao
calor. 
      Deixe um espaço livre de 70 à 90 cm entre a mesa do fogão e o depurador/ coifa 
ou armário colocado acima do fogão (FIG. A).

      Evite lugares úmidos ou com correntes de ar, pois as chamas poderão se apagar, mas não esqueça que o
ambiente deve prover renovação de ar.

        As dimensões são importantes para garantir um afastamento mínimo e simétrico entre a parte do móvel
 e o produto.

       Prepare as ligações elétricas e de gás que alimentarão o fogão.

       Se possui todas as peças para instalar seu fogão. 

      Este fogão não foi projetado para ser colocado diretamente sobre o piso.

       OS FOGÕES DE EMBUTIR SOMENTE DEVEM SER INSTALADOS SEGUINDO
AS ORIENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DA  ATLAS ATRAVÉS DO N° 0800 200 8111

 7
0

 

 58,2 

 *6
2 

 *87 (5 bocas) 

 57 (4 bocas) 

 *67 (4 bocas) 

 3 

       As dimensões do nicho estão em centímetros e devem ser obrigatoriamente seguidas.

       Siga as instruções de montagem do móvel onde o fogão será embutido, conforme as indicações no
desenho do abaixo.

       O cabo de força não deve cruzar a parte traseira do fogão.

      Se a instalação for feita sem o auxílio da equipe t   cénica da Atlas, ou fora das especificações 
contidas neste manual, o produto perderá a garantia (Garantia Contratual, bem como a Legal)
em razão de mau uso.

       Antes de ligar para o SAC, verifique:

FURO DE PASSAGEM
PARA ENTRADA DE GÁS

 77 (5 bocas) 

 5 

FURO DE PASSAGEM
PARA CABO DE ENERGIA

à

REGIÃO LIVRE PARA 

ENTRADA DE AR

OBRIGATÓRIA.

      Para instalar a mangueira metálica siga o esquema abaixo, certificando-se que as peças estejam 
corretamente fixadas e sem vazamentos.
A)     Coloque a porca de aperto e a bucha de vedação na extremidade do tubo do fogão até o ponto de 
parada. (Fig. A).
 B)  Com ferramentas adequadas, rosqueie o adaptador à porca de aperto, até que o conjunto esteja bem
firme. (Fig. B).
 C)  Com ferramentas adequadas, rosqueie a porca da mangueira metálica ao adptador, até que o conjunto 
esteja bem firme. (Fig. C).
 

      Os fogões de embutir devem utilizar mangueira metálica flexível conforme legislação em vigor 
(NBR 14177). A mangueira e adaptadores (buchas e anéis de vedação), não acompanham o produto e 
devem ser adquiridos pelo consumidor em casas especializadas (figuras A,B e C).

      O espaço para entrada de ar NÃO pode ser fechado.

      O queimador do forno necessita de ar para seu correto 
funcionamento, portanto é necessário a abertura na região inferior.

Instalação - Fogão de Embutir 

      Os fogões Atlas são produzidos originalmente para uso de gás engarrafado (GLP). Para a conversão 
para gás encanado (GN), recorra ao Posto da Rede de Serviços Autorizados ATLAS mais próximo de sua 
residência, o qual é responsável pela referida transformação.

 3
1

 
 1

5
 

      O registro de gás deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho, 
podendo ser fechado/desligado rapidamente, caso ocorra algum problema.

      A instalação inadequada do produto poderá causar incêndios, explosões, vazamentos e choque elétrico.

Tubo fogão

Porca de 
aperto

bucha de 
vedação

Adaptador

Mangueira 
metálica
rosca ½"  
NBR 14177

Ponto de 
parada

Porca

Adaptador

3 4 5 6

7 8 10 11

Instalação - Fogão de Piso 

82,568,360,0

0800 200 8111

      Como prevenção de acidentes, sempre que o produto estiver fora 
de operação, deixar a função trava de segurança sempre ativada. 

      Após 3 minutos sem operação, a trava de segurança será acionada
automaticamente. 

Funcionamento

Tampa removível

    Em seguida remova a tampa para 
cima (FIG. B).

A B

sobre as teclas, elas acendem no display e suas respectivas funções são acionadas.

B   O símbolo da trava de segurança         ficará em vermelho quando a 
trava de segurança estiver acionada. 

acionada. Deve-se primeiramente desativá-la.

   Para ativar ou desativar a trava de segurança, pressione as teclas                    
simultaneamente (FIG. B)   

Trava de segurança 

Ajuste do Relógio

   Em seguida pressione a tecla      para aumentar (FIG.B) ou     para diminuir (FIG.C), até chegar
 ao horário desejado.   

cancela
inicia

D

   Na falta de energia elétrica o controlador digital não irá  funcionar, assim todas as funções
que estavam sendo utilizadas serão finalizadas.

(cadeado vermelho). Deve-se primeiramente desativá-la.

    Para colocar a tampa, repita a 
    operação contrária.

9

3059

67,1 132,6

Injetor 

Fogão 5 bocas (Embutir) 119,568,380,0 67,1 132,6

38,5

49,5
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manual.

Os espalhadores poderão apresentar alterações na cor proveniente do uso  normal do produto. Estas 
alterações não influenciam no desempenho do produto.

Mangueira plástica
ou metálica

0800 200 8111

0800 200 8111

     Se sua residência possuir a tensão 127V, a lâmpada 220V ficará com pouca luminosidade, podendo ser
 substituída por uma lâmpada 127V.


