
Manual de Instruções e Instalação do Fogão Elétrico 
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Assistência Técnica Built
E-mail: assistencia@built.com.br

Fone: 47 - 3363 2359
End: Rua Dom Ricardo -  Vila Real

Balneario Camboriú - SC, 
CEP: 88337-150
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PLACA 1                                     
PLACA 2                                   
Tensão                           
Potência total                             

                                         1,5 kW(1)
                                      1,5 kW(1)
                            220 V ~ 50-60 Hz 
                                           3,0 kW 
                                

                                         220 V                  127 V

                                         1,2 kW(1)
                                         1,2 kW(1)
                            127 V ~ 50-60 Hz 
                                             2,4 kW 
                               

POTÊNCIA DAS PLACAS

Parabéns. Ao escolher a linha de Fogões Built, você optou por um 

produto de qualidade reconhecida nos países mais avançados do 

mundo, nos quais segurança e eficiência  são requisitos 

obrigatórios.

A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir e portáteis, 

estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do 

dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua  vida mais 

confortável.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de 
instalar ou utilizar seu produto Built.
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 Built, porém os custos de 
instalação não estão cobertos pela fábrica.
A Built 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. Certifique-se também 
que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações de 
tal tabela.

1 - Avisos Gerais

2 - Informações Técnicas do Produto

Os Produtos Built são garantidos por doze 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. Postos 
Autorizados são aqueles credenciados pela Built, os quais estão autorizados 
somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- 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);

- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços 
autorizados;

- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-
acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou 
acessórios não recomendados pela Built;

- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou da plaqueta de 
identificação do aparelho.

Ônus eventuais por conta do consumidor:
- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos 

pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo 

consumidor;
- Este é considerado um produto portátil, desta forma consumidor deverá levar 

o produto a um posto autorizado, para que sejam feitos nele os reparos em 
garantia;

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

Observações
A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades 

relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.
A Built 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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PARA SOLICITAR SERVIÇOS DOS POSTOS AUTORIZADOS BUILT,

LIGUE PARA OS TELEFONES CONSTANTES NA LISTA DE “POSTOS AUTORIZADOS”,

ACESSE O SITE www.built.com.br 

OU CONTATE A FÁBRICA PELO SAC 47 - 3363 2359

OU ATRAVÉS DE E-MAIL assistencia@built.com.br



DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS (mm)
NOTA:  

A UTILIZAÇÃO DE FORMA 
PERMANENTE DESTE 

PRODUTO NA POTÊNCIA 
MÁXIMA, PODE VIR A 

OCASIONAR EVENTUAIS 
AMARELAMENTOS EM 
TORNO DAS PLACAS 

ELÉTRICAS

3 - Instruções para Operação do Produto 

- Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças 
de seu produto. A utilização do produto, sem retirar o filme plástico, 
fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior.
-Verifique se o botão de controle esta na posição ‘   ’ (Desligado).  
Conecte o aparelho.
-As placas e componentes do produto contém oleosidade derivadas 
da fabricação que deve ser removida antes de usar o aparelho pela 
primeira vez. Para isso ligue o aparelho na posição ‘max’ (máximo) 
durante uns minutos. Verifique que o ambiente esteja bem ventilado, 
pois neste processo de remoção dos óleos se produzirá fumaça. 
Desligue as placas e deixe esfriar totalmente. Agora o aparelho ficou 
pronto para ser utilizado.
-Sempre utilize panelas e frigideiras com base plana que façam 
melhor contato com as placas. O ideal é que o tamanho da base 
das panelas e frigideiras seja o mesmo que o tamanho das placas. 
Sendo que a capacidade para as placas é a indicada na tabela a 
seguir.
-Escolha a temperatura desejada.

DIMENSÕES DOS RECIPIENTES
Recomendação Importante
Para um menor consumo de energia e maior segurança, 
recomenda-se o uso de panelas, com diâmetros adequados aos 
queimadores, desta forma evita-se que o calor  se projete para fora 
das panelas. Recomendamos não utilizar panelas com fundos 
convexo ou em forma de anel, da mesma forma utilize panelas em 
bom estado com os fundos planos e sem deformações.

A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER EFETUADA CONFORME AS 
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA.
É IMPORTANTE QUE HAJA UMA REDE DE ATERRAMENTO, POIS O SEU 
FOGÃO BUILT, VEM COM UM CABO TERRA QUE DEVERÁ SER 
CONECTADO A ESSA REDE.
O PRODUTO É DISPONÍVEL EM 220V OU 127V (VER ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO) .

A temperatura das superfícies 
acessíveis podem se elevar 
quando o aparelho está em 
funcionamento; 

5 - Instruções para Instalação Elétrica

6 - Instruções para Limpeza

O aço inox empregado nos produtos BUILT são da melhor 
qualidade e procedência. Mesmo assim, os seguintes cuidados 
devem ser tomados para evitar oxidação e manchas.
Lembre-se: manchas e oxidação do Inox não são cobertos por 
garantia.

a) Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da 
tomada;
b) Assim que retirar a película do produto, limpe e proteja o aço 
inox com materiais específicos* (mesmo que o produto não seja 
utilizado).
c) Nunca limpe seu eletrodoméstico com produtos que 
contenham cloro, qualquer ácido ou vinagres. Não utilize na 
limpeza álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou 
abrasivos.  
d) Mesmo se for limpar com sabão neutro, enxugue bem e 
aplique o protetor de inox.
e) Não derramar água sobre o produto para a limpeza.

* Brilhonox, 3M ou similar; Jimo silicone ou similar ; Vaselina líquida. 
Nota: Nunca use esponja ou produto abrasivo.

NOTA: DEIXAR RESFRIAR O SEU FOGÃO  ANTES DE INICIAR QUALQUER 
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, PARA EVITAR  ACIDENTES.
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Não use panelas maior que o diâmetro
das placas de aquecimento



- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o 
tencionando;
- Produtos de limpeza a vapor não devem ser utilizados nos fornos;  
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na 
embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos 
podem vir a afetar a segurança do produto;
- Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre 
seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá 
danificá-lo;
- Caso as placas apresentem rachadura, desconecte o aparelho 
de imediato e consulte profissional especializado;
- Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar 
eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em 
funcionamento;
- Não puxe o cabo de força para mover o aparelho. Não dobre o 
cabo;
- Não utilize o aparelho perto de superfícies quentes;
- Nunca exponha o aparelho à intempérie. Utilize sempre em lugar 
seco;
- Nunca submerja o aparelho em qualquer tipo de líquido. Não 
introduzir em lavalouças; 
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que 
elas não estejam brincando com o aparelho;
- Tome cuidado especial com óleo ou gordura, pois podem se 
inflamar rapidamente, caso o aparelho esteja quente;
- Utilize o aparelho somente para comidas que devem ser cozidas; 
- Verifique periodicamente o aparelho e não o utilize se estiver 
danificado;
- Verifique que o aparelho não esteja em contato com materiais 
inflamáveis, tais como: cortinas, panos, etc., isso pode causar 
incêndio.
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4 - Informações de Segurança

- A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que 
venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas 
providências não forem observadas;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, 
somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou 
manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de 
alimentação;
- A tomada ou conector a ser ligado o plugue do produto deverá 
ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão a efeito de 
manutenção, conserto ou instalação;
- As crianças devem ser mantidas afastadas e cuidados devem ser 
tomados para evitar contatos com as superfícies quentes e 
conseqüentes riscos de queimaduras;
- Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar 
defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio 
fabricante deverá substituí-lo;
 - Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que 
será ligado o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada 
ou conectores e a ação elétrica deverão suportar a corrente, 
tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados 
Técnicos;
- Cuidados devem ser tomados para evitar contato com os 
elementos de aquecimento no interior do forno;
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um 
temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidade física, 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;
- Evite a utilização de extensões ou emendas;
- Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o seu 
Forno de Embutir Built;
- Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Não toque nos elementos de aquecimento;
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos 
afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois pode arranhar a 
superfície, o que pode resultar na quebra do vidro;
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