Manual de

Micro-ondas

M230

Parabéns
Parabéns por adquirir um produto com a marca FOGATTI, você acaba de
fazer uma excelente escolha!
Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob altos padrões de
exigência, confiabilidade e sofisticação.
Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, nossos
produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre
o melhor.
Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas
e sugestões!
ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, o mesmo sofre pena de PERDA DE GARANTIA. Ele contém seu número de série e auxiliará você com assistência.
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1. Identificando o produto

1 Sistema de Trava de Segurança da Porta
2 Janela do Forno
3 Anel Giratório
4 Haste
5 Botão de liberação da porta
6 Painel de Controle
7 Guia de ondas (Por favor, não remover a placa de
mica que cobre o emissor de ondas)
8 Bandeja de Vidro
9 Aquecedor do Grill
10 Rack de Metal
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1 - Tela de Exibição
Tempo de cozimento, potência,
indicadores e hora presentes são
exibidos.
2 - Potência
Pressionar para selecionar a potência
do micro-ondas.
3 - Grill
Pressionar para configurar o programa
de cozimento com grill.
4 - Combinar
Pressionar para selecionar uma ou
duas combinações de configuração de
cozimento.
5 - Descongelamento por Peso
Pressionar para selecionar programa de
descongelamento por peso.
6 - Relógio/Timer
Pressionar para definir o relógio ou
definir o temporizador de cozinha.
7 - Ajuste de Peso
Pressionar para definir o peso para
descongelamento e programa de auto
cozimento.
8 - Tempo/Menu
Gire para definir o tempo de cozimento
ou selecionar auto menu.
9 - Parar/Cancelar
Tocar para parar o programa de cozimento ou limpar as configurações anteriores
antes do início do cozimento.
10 - Iniciar
Pressionar para iniciar o programa de cozimento ou definir programa de início rápido.
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2. O que acompanha seu produto

01 anel de rotação
01 bandeja de vidro
01 manual de instruções
01 rack de metal
3. Características técnicas

Tensão (V)					

127 V ou 220 V~ 60 Hz

Potência Micro-ondas 				

1400 W

Potência Grill		

950 W (127 V)/1000 W (220 V)

			

Frequência de operação			

2450 MHz

Dimensões externas				

595 mm (Largura)

						390 mm (Altura)
						365 mm (Profundidade)
Capacidade do Forno				

23 litros

Uniformidade de cozimento			

Sistema da plataforma giratória

Peso Líquido					Aprox. 14,1kg

4. Cuidados

É importante ler atentamente as
instruções contidas neste manual
antes de instalar e utilizar seu produto
FOGATTI. Ele contém importantes
instruções de segurança.
• Mantenha o aparelho fora do alcance
de crianças especialmente quando
estiver em uso.
• Após o uso, para sua segurança,
retire o plugue da tomada e nunca
puxe pelo fio.
• Não deixe o fio encostar em
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superfícies quentes.
• Ligue o forno em uma tomada
exclu siva. Evite utilizar extensões ou
conectores tipo “T” (benjamim).
• Verifique se o recipiente que você
vai usar pode ser submetido à altas
temperaturas. Nunca utilize recipientes
hermeticamente fechados.
• Este produto é restrito ao uso
doméstico. A sua utilização para fins
industriais ou comerciais não estará
coberta pelo fabricante.

• Retire todos os filmes plásticos de
proteção das peças do seu produto.
• Não use abrasivos fortes ou metais
afiados para limpeza do vidro do
forno, pois estes podem resultar em
estilhaçamento do mesmo.
• Na hora de manusear o seu forno,
deve-se tomar cuidado com as
partes acessíveis do mesmo, pois
poderão estar quentes e assim causar
queimaduras. Deve-se ter cuidado a
fim de evitar o toque no elemento de
aquecimento do interior do forno.
• O micro-ondas é destinado a aquecer
alimentos e bebidas. Secar alimentos
ou roupas e aquecer travesseiros,
chinelos, panos ou similar pode levar
ao risco de lesão, ignição ou incêndio.
• A tomada/conector a ser ligado
o plugue do produto deve ser
de fácil acesso e sempre deverá
ser desconectada para efeito de
instalação, manutenção ou limpeza
do produto.
• Quando a porta do forno estiver
aberta, não a utilize para apoio.Não
coloque nenhum objeto entre a parte
frontal do forno e a porta, além disso,
não permita que poeira grossa e
resíduos de produtos de limpeza se
acumulem nas superfícies de vedação;
• Não deixar o forno desassistido
quando em funcionamento;
• Os invólucros plásticos e outros
materiais da embalagem do produto
deverão ficar longe do alcance de
crianças e animais, a fim de evitar
sufocamentos.
• Não opere o forno micro-ondas
com a porta aberta, isso pode resultar
em exposição perigosa à energia de
micro-ondas. É importante não violar

ou manipular os fechos de segurança;
• Não opere o forno se o mesmo
estiver danificado. A porta do forno
deverá fechar adequadamente e
não deverá existir nenhum dano em
quaisquer das partes a seguir: porta
(envergada,
danificada);dobradiças
e trincos (quebrados ou frouxos) e
vedações da porta e superfícies de
vedação.
• O forno deve ser ajustado
ou consertado somente pelas
Assistências Técnicas. É perigoso
para qualquer pessoa sem
conhecimento técnico realizar
reparos
que
envolvam
a
remoção de uma cobertura que
proteja contra a exposição a
energia micro-ondas.
• Este aparelho não deve ser utilizado
por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou sem experiência
e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou instruídas em
relação ao uso do aparelho por
alguém que seja responsável por sua
segurança.
• Crianças devem ser supervisionadas
para que não brinquem com o
aparelho.
• Estes aparelhos não são destinados
a serem operados por meio de um
temporizador externo ou sistema de
controle remoto.
ATENÇÃO: Caso o cordão
de
alimentação
esteja
danificado, o mesmo deverá
ser substituído pelo fabricante,
agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar
riscos.
Se a superfície do produto
estiver
rompida,
desligue
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o aparelho para evitar a
possibilidade
de
choque
elétrico.
NOTA:
Este
produto
foi
desenvolvido para uso doméstico.
A FOGATTI não assume qualquer
responsabilidade por ações que
venham resultar em danos por uso
inadequado, se estas providências
não forem observadas.
Antes de instalar o produto, retire
a película que protege a cobertura
do forno.
Para reduzir o risco de queimaduras,
choque elétrico, incêndio, danos a
pessoas ou exposição excessiva de
energia de micro-ondas:
• Leia todas as instruções antes de utilizar
o aparelho;
• Use o aparelho apenas para o fim
pretendido, conforme descrito neste
manual. Não utilize produtos químicos
corrosivos ou vapores neste aparelho;
• Este tipo de forno é concebido
especificamente para aquecer, cozinhar
ou secar alimentos. Não é projetado para
uso industrial ou laboratorial;
• Não opere o forno quando o mesmo
estiver vazio e sem o prato giratório. Isso
poderá causar danos irreparáveis ao
produto.
• Não operar o aparelho se tiver com o
cabo danificado. Neste caso, o mesmo
deve ser substituído pelo fabricante ou
pela Assistência Técnica Autorizada.
• Para reduzir o risco de incêndio no
interior do forno: quando aquecer
alimentos em recipientes de plástico ou
de papel, acompanhe todo o processo.
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• Remova o fio de papel ou sacos de
plástico antes de colocar o alimento no
forno.
• Se for observada fumaça, desligue
ou desconecte o aparelho da tomada
e mantenha a porta fechada, a fim de
sufocar qualquer chama.
• Não utilize o interior do forno para fins de
armazenamento. Não deixe produtos de
papel, utensílios de cozinha ou alimentos
quando não estiver em uso.
ATENÇÃO: líquidos ou outros
alimentos
não
devem
ser
aquecidos
em
recipientes
fechados, pois são suscetíveis a
explosão.
• O aquecimento de bebidas no
forno micro-ondas pode resultar em
evaporação retardada, portanto tenha
cuidado ao manusear o recipiente,
principalmente em sua abertura.
• Não fritar alimentos no forno. Óleo
quente pode danificar peças e utensílios
e resultar em queimaduras na pele e
explosão do forno.
• Ovos com casca e ovos cozidos não
devem ser aquecidos em fornos microondas, pois estes podem explodir
mesmo após o término do cozimento.
• Alimentos com peles pesadas, como
a batata, maçãs e castanhas devem ser
descascadas antes de cozinhar.
• Os conteúdos de mamadeiras de bebê
devem ser agitados e a temperatura deve
ser verificada antes de servir, a fim de
evitar queimaduras.
• Luvas térmicas podem ser necessárias
para lidar com os utensílios quentes.

5. Alertas de segurança

• Fiação e tomadas recomendadas:
Fio bitola 4 mm². Tomada: 15 A em
127 V e 10 A em 220 V.
• Verifique se a tensão do seu forno
elétrico é igual à da tomada à qual

será ligado (127 V ou 220 V).
• Verifique se não há sobrecarga
no circuito de força onde seu
forno elétrico será ligado.

6. Instruções de instalação

• Certifique-se de que todos os materiais de embalagem sejam removidos a partir do interior da porta.
• ATENÇÃO: Verificar o forno por
quaisquer danos, tais como porta
desalinhada ou dobrada, vedações

da porta danificada e superfície de
vedação, dobradiças e travas soltas
ou quebradas, e dentes no interior
da cavidade ou na porta. Se houver
algum dano, não utilize o forno e contatar o pessoal de serviço qualificado.
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• Este forno de micro-ondas deve
ser colocado sobre uma superfície
plana e estável, para manter o seu
peso e o mais pesado alimento passível de ser cozido no forno.
• Não coloque o forno onde fontes
de calor, umidade ou alta umidade

(como fornos ou geladeiras) são
gerados ou próximo de materiais
combustíveis.
• Não usar o forno ao ar livre.

NICHO DE INSTALAÇÃO

7. Usando o produto

CONFIGURAR O RELÓGIO
1. Pressione o botão do Relógio/
Temporizador de Cozinha por 3
segundos. Assim que a informação de
“12 Hr” aparecer no visor, pressione o
botão uma vez se você quiser configurar
10

o relógio de 24 horas.
2. Girar o botão Tempo/Menu até que a
hora correta seja mostrada.
3. Pressione o botão Relógio/
Temporizador de Cozinha.
4. Gire o botão Tempo/Menu até que os
minutos corretos sejam mostrados.

5. Pressione o botão do Relógio/
Temporizador de Cozinha para confirmar.
COZIMENTO NO MICRO-ONDAS
O cozimento no micro-ondas permite
que você personalize a potência e o
tempo. Primeiro, selecionar um nível
Pressionar o botão Potência
Uma vez

de potência, pressionando o botão
de potência. O tempo máximo de
cozimento é de 95 minutos.
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.
2. Pressione o botão de Potência até
o visor mostrar a potência pretendida.
Potência
100%(P100)

Duas vezes

80%(P-80)

Três vezes

60%(P-60)

Quatro vezes

40%(P-40)

Cinco vezes

20%(P-20)

Seis vezes

0%(P-00)

3. Use o seletor Tempo/Menu para
inserir o tempo de cozimento até que
o tempo de cozimento desejado seja
mostrado.
4. Pressione o botão Início/Início
Rápido para começar.
Nota: Você pode verificar a potência
enquanto o cozimento estiver em
andamento pressionando o botão
depotência.Depois que o tempo de
cozimento terminar, o sistema irá
bipar. Antes de iniciar outra sessão de
cozimento, pressione qualquer tecla
ou abra a porta para limpar o visor e
reiniciar o sistema.
GRILL

95 minutos.
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.
2. Pressione o botão Grill uma vez.
3. Gire o Tempo/Menu escolhendo o
tempo desejado.
4. Pressione o botão Início/Início
Rápido para começar.
MICRO+GRILL
O tempo máximo de cozimento é de
95 minutos.
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.
2. Pressione o botão Combinação
uma vez ou duas vezes, de acordo
com a tabela abaixo:

O tempo máximo de cozimento é de
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Pressionar o botão
Combinação

Uma vez
Duas vezes

Combinação

Co-1
Co-2

3. Girar Tempo/Menu escolhendo o
tempo desejado.
4. Pressionar Início/Início Rápido
para começar.
INÍCIO RÁPIDO
O forno inicia na potência de
100%. O tempo máximo que pode
ser configurado é de 10 minutos.
Durante o cozimento, você pode
pressionar esta tecla para adicionar
tempo de cozimento.
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.
2. Pressione o botão Início/Início
Rápido em sucessões rápidas para
configurar o tempo de cozimento.
O forno irá iniciar imediatamente.
TEMPORIZADOR DE COZINHA
Você pode definir o temporizador
do forno para se lembrar do tempo
de cozimento. O maior tempoque
você pode configurar é de 95
minutos.Suponhamos que você
queira configurar o temporizador de
cozinha por 30 minutos:
1. Pressione o botão Relógio/
12

Tempo de cozimento
Micro-ondas
Grill

30%
55%

70%
45%

Temporizador de Cozinha uma vez.
2. Gire o botão digital Tempo/Menu
para definir 30 minutos.
3. Pressione o botão Início/Início
Rápido para confirmar.
Nota: quando o temporizador
estiver contando, você pode
pressionar o Relógio/Temporizador
de Cozinha para ver o temporizador
e pressionar Parar/Cancelar por 5
segundos para cancelá-lo.
MENU DE COZIMENTO
Para este modo de cozimento, não
é necessário programar o tempo e
a potência. Você deve indicar o tipo
de alimento que deseja cozinhar e o
peso deste alimento.
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.
2. Gire o botão digital Tempo/Menu
em sentido anti-horário uma vez e
gire novamente para selecionar o
código do alimento.
3. Pressione Ajuste Peso para
inserir o peso, verifique o visor para
o número de porções ou pesos
pré-ajustados, que deve coincidir
com o peso do alimento que você
colocou no forno.

Código de alimento

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8

Modelos de cozimento

Menu

Pipoca (99g)
Café (200ml/xícara)
Vegetais Frescos (g)
Batata (230g/unidade)
Pizza (g)
Reaquecer (g)
Frango Grelhado (g)
Steak Grelhado (g)

Nota: Você deve definir o
peso e, então, o forno irá
definir o tempo de cozimento
automaticamente.Para
FRANGO GRELHADO e STEAK
GRELHADO, bipes podem ser
ouvidos e o forno irá pausar
durante o cozimento para
lembrá-lo de virar o alimento.
Depoisde virar o alimento,
feche a porta e pressione
Início/Início
Rápido
para
continuar.
DESCONGELAMENTO
PESO

POR

MICRO.
MICRO.
MICRO.
MICRO.
MICRO.
MICRO.
COMBINAÇÃO
COMBINAÇÃO

2. Pressione Descongelamento por
Peso uma vez.
3. Pressione o botão Ajuste Peso
para inserir o peso.
4. Pressione Início/Início Rápido
para começar.
Nota: Durante o processo de
descongelamento, o forno
para e um sinal sonoro será
emitido para lembrá-lo de
virar o alimento.Depoisde
virar o alimento, feche a
porta e pressione Início/
Início Rápido para continuar.
COZIMENTO MULTI-ESTÁGIO

O descongelamento por peso
permite que você descongele
alimentos de acordo com o peso
que você inserir. A faixa de peso vai
de 100g até 1,800 kg.
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.

Seu forno pode ser programado
por até 3 sequências de cozimento
automático.
Suponhamos que você queira
definir os seguintes programas de
cozimento: Cozimento com microondas (100%) e Cozimento com
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micro-ondas (60%).
1. Abra a porta, coloque o alimento
dentro do forno e feche.
2. Pressione o botão Potência para
definir a potência.
3. Gire o selecionador Tempo/
Menu para programar o tempo de
cozimento.
4. Pressione o botão Potência para
definir a potência em 60%.
5. Gire o selecionador Tempo/
Menu para programar o tempo de
cozimento.
6. Pressione o botão Início/Início
Rápido para começar.
Nota: Descongelamento por
peso, Auto Cook e Início
Rápido
não
podem
ser
definidos no programa de
Cozimento Multi- Estágio.
TRAVA DE BLOQUEIO PARA
CRIANÇA
O bloqueio de segurança impede
o funcionamento do forno.Para
definir a trava de bloqueio para
crianças,pressione o botão Parar/
Cancelar por 3 segundos, então um
bipe irá soar e a luz indicadora irá
ascender. No estado de bloqueio,
todos os botões são desativados.
Para cancelar a trava de bloqueio
para crianças,pressione o botão
Parar/Cancelar por 3 segundos,
então um bipe irá soar e a luz
indicadora irá desligar.
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PARAR O FORNO QUANDO O
FORNO ESTIVER OPERANDO
1. Pressione o botão Parar/
Cancelar.
Você pode reiniciar o forno ao
pressionar a tecla Início/Início
Rápido. Pressione Parar/Cancelar
duas vezes para apagar todas as
instruções.
2. Abrir a porta.
Você pode reiniciar o forno ao
fechar a porta e pressionar a tecla
Início/Início Rápido.
Nota: O forno para de operar
quando a porta é aberta.
GUIA DE UTENSÍLIOS
1. O material ideal deve ser
transparente, e que permita que a
energia passe através do recipiente
e aqueça o alimento.
2. As micro-ondas não podem
atravessar o metal, dessa forma,
utensílios de metal ou pratos com
adorno metálico não devem ser
usados.
3. Não utilize produtos de papel
reciclado quando cozinhar no
micro-ondas, pois podem conter
pequenos fragmentos de metal
que podem causar faíscas e/ou
incêndios.
4. Pratos redondos/ovais são
recomendados uma vez que os
alimentos nas quinas tendem a
cozinhar demais.

5. Papel alumínio não deve ser
utilizado no modo micro-ondas
pois pode provocar incêndio ou
explosões. Podem ser utilizadas
pequenas folhas de alumínio no
UTENSÍLIO
Vidro resistente ao calor
Vidro não resistente ao calor
Cerâmica resistente ao calor
Prato de Plástico Seguro
para Micro-ondas
Papel de cozinha
Bandeja de Metal
Rack de Metal Não
Folha de Alumínio &
Recipiente de Alumínio

modo GRILL, tomando cuidado
para não encostarem na parede do
forno.

MICRO-ONDAS GRILL COMBINAÇÃO

Sim
Não
Sim

Sim
Não
Sim

Sim
Não
Sim

Sim

Não

Não

Sim
Não

Não
Sim

Não
Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

8. Limpeza e manutenção
• Desligue o forno e retire o plugue
da tomada antes de limpar.
• Manter o interior do forno limpo.
Quando houver respingos de
alimentos ou líquidos nas paredes
do forno, limpe-o com um pano
úmido.
• Detergente neutro pode ser usado
se o forno estiver muito sujo. Evite
o uso de spray e outros produtos
abrasivos, pois podem manchar ou
arranhar seu produto. Não utilizar
vapor para a limpeza do mesmo.
• As superfícies exteriores devem

ser limpas com um pano úmido.
Para evitar danos às peças que
operam no interior do do forno, não
utilize água para limpar as aberturas
de ventilação.
• Limpe a porta (ambos os lados), as
juntas da porta e partes adjacentes,
frequentemente com um pano
úmido para remover quaisquer
derrames ou respingos. Não use
limpadores abrasivos.
• Não permita que o painel de
controle molhe. Apenas limpe
com um pano macio e levemente
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úmido. Quando limpar o painel de
controle, deixe a porta do forno
aberta para evitar que o forno ligue
acidentalmente.
• Se o vapor acumular-se no interior
ou ao redor do exterior da porta do
forno, limpe com um pano macio.
Isto pode ocorrer quando o forno
de micro-ondas é operado sob
condições de alta umidade.
• Ocasionalmente é indicada a
remoção da bandeja de vidro para
a limpeza. Lave a bandeja com
água morna e sabão ou em uma
máquina de lavar louça.
• O anel de rotação e o assoalho
do forno devem ser limpos
regularmente para evitar ruídos
excessivos.
• Limpe a superfície inferior do forno
com detergente neutro. O anel de
rotação pode ser lavado com água
e detergente neutro. Ao remover
o anel de rotação de assoalho da
cavidade para a limpeza, certifiquese recolocar na posição correta.
• Remova os odores de seu forno,
combinando um copo de água
com o suco e a pele de um limão
em uma tigela profunda, ligue o
micro-ondas por 5 minutos. Limpe
e seque com um pano macio.
• Quando se tornar necessária a
substituição da lâmpada do forno,
consulte uma Assistência Técnica
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para substituí-la. O forno deve ser
limpo regularmente e todos os
depósitos de alimentos removidos.
• A falta de manutenção e
limpeza do forno, podem levar à
deterioração da superfície, que
poderá afetar negativamente a
vida do aparelho e, eventualmente,
resultar em situações perigosas.
• Por favor, não destine o aparelho
para o lixo doméstico. Providencie
um destino correto para esse tipo
de material.

9. Termos de garantia
Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra na sua
tomada. Seu produto já sai aterrado de fábrica.
O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se
apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da nota fiscal de venda
ao consumidor, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis,
referentes aos defeitos de material ou fabricação. São divididos os 12 meses em:
Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;
Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia contratual, concedida
pela FOGATTI Eletrodomésticos.
Durante a vigência da Garantia Contratual (do 4º ao 12º mês da compra do produto) a
FOGATTI reserva-se no direito de solicitar o envio do produto para a fábrica, para análise
técnica, quando o consumidor alegar existência de vício/defeito do produto. Nos casos
comprovados (através de laudo técnico) que o suposto vício/defeito inexiste ou que a
falha tenha sido causada por culpa exclusiva do consumi¬dor ou por eventos tidos
como causa de exclusão da garantia (conforme descrições abaixo), os custos com
o reparo do produto e frete serão de responsabilidade do consumidor.
Os consertos ou a substituição de peças que apresentem vício/defeito de fabricação
serão realizados durante a vigência de ambas as garantias (legal e contratual), to¬davia
deverão ser observados os procedimentos constantes do manual do produto e dos
termos de garantia, em especial, a apresentação do número de série do produto.
Caso o produto apresente vício, o consumidor deverá, imediatamente, comunicar a
fabricante através do telefone (47) 3236-1600 contido neste manual ou através do
e-mail assistencia@fogatti.com.br.
A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de
identificação do produto;
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações,
modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela
FOGATTI;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou
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manchas de gordura sobre o corpo interno;
- Utilizar utensílios de materiais e diâmetros inadequados;
Caracterizam mau uso do produto, fazendo cessar a garantia;
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial,
laboratorial, industrial, etc).
AS GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL NÃO COBREM:
- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos,
amassamentos ou atos e efeitos da natureza;
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de ener¬gia
elétrica;
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do
local onde será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões
elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento;
- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no manual de
instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao consumidor;
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.
OBSERVAÇÕES:
Despesas eventuais, por conta do consumidor:
- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam
ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia;
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser
discutidos previamente com agente de vendas autorizado;
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o certificado
de garantia e a nota fiscal contendo a data da compra.

Para consulta atualizada das nossas assistências
técnicas autorizadas, acesse o site

www.fogatti.com.br
INSPIRADOS EM VOCÊ.

Central de Atendimento FOGATTI: (47) 3236.1600
www.fogatti.com.br | assistencia@fogatti.com.br
De segunda a quinta-feira em horário comercial, 08h00 às 18h00.
Sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
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A FOGATTI reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar
ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas
neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou
obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador
ou terceiros.

