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BOAS VINDAS

Este manual é parte integrante do aparelho.
Ao fim de sua vida útil, este aparelho não deve ser descartado como lixo urbano. Ele 
deve ser levado a um local especial autorizado de descarte de acordo com seu 
município.
Descartando este aparelho separadamente, evitará possíveis danos negativos ao meio 
ambiente e a saúde e outras pessoas e permite que as peças sejam recuperadas e 
recicladas. Para lembrá-lo quando o produto não pode ser descartado no meio 
ambiente, ele será marcado com uma lixeira cortada com um X.

Precauções e Recomendações 

- Após desembalar o aparelho, tenha certeza que ele não está danificado. Se houver 
alguma dúvida, não o instale e contate a loja que você comprou o produto.
- Materiais de embalagem (plásticos, isopor, grampos, fitas de fixação, etc.) não devem  
se deixados no chão ao alcance de crianças, esses materiais podem causar sérios 
ferimentos.
- Não tente modificar nenhuma característica técnica do aparelho, pois essa 
modificação poderá compro-meter a segurança do aparelho.

ADVERTÊNCIAS

Prezado consumidor,

Parabéns pela compra de um produto Elettromec! Nosso compromisso é tornar sua 
cozinha o ambiente mais agradável da casa, oferecendo produtos elegantes, com 
design diferenciado e de excelente qualidade.

Leve ainda mais conforto e requinte para sua casa, conheça os demais produtos 
Elettromec: Fornos à Gás e Elétricos, Adegas Climatizadas para vinhos, Ice Maker, 
além de uma grande variedade de Coifas e Cooktops.

Aproveite sua mais nova aquisição, este Manual traz todas as informações para você 
tirar o máximo proveito de seu produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras 
referências.
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DESCRIÇÃO DO APARELHO

Atenção: Este aparelho foi projetado e fabricado para uso doméstico, em ambientes privados, não sendo 
adequado para outras finalidades, outras aplicações não são previstas na garantia, outras aplicações 
podem oferecer riscos e o importador e fabricante declinam de quaisquer responsabilidade.
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FME-S90X

1. Display de Comando;
2. Painel frontal;
3. Puxador de aço inox;
4. Porta do forno;
5. Comutador de funções;
6. Termostado;



6

ADVERTÊNCIAS

- Lembre-se de desligar o aparelho da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.
- Se você decidir não mais utilizar o aparelho (ou decidir substituí-lo por outro modelo), antes de descartá-lo, o 
torne inoperante de acordo com as normas de proteção a saúde e meio ambiente. Garanta que qualquer parte 
possivelmente cortante ou perigosa se torne inútil e corte o cabo de força, dessa forma protegendo 
especialmente em relação as crianças que podem brincar com o aparelho descartado.

Preucações e recomendações no uso de produtos elétricos
A utilização de qualquer produto elétrico implica na necessidade de seguir algumas regras em particular:
- Nunca toque o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Nunca opere o produto com os pés descalços.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades mentais ou físicas reduzidas operem o produto 
sem supervisão de um responsável.
O fornecedor e importador não será responsável por qualquer dano causados pelo uso impróprio, 
incorreto ou irracional do produto.

Utilizando o Forno pela 1ª vez
Siga as seguintes operações abaixo:
- Monte o interior do forno conforme descrito no título “Limpeza e Manutenção” (Pág.7)
- Ligue o forno sem nenhum alimento dentro em sua máxima temperatura por um período de duas horas para 
eliminar odores e substâncias dos componentes internos.
- Deixe o forno com a porta entreaberta , desligue o plugue da tomada e então limpe todo o seu interior comum 
pano umedecido e detergente neutro, depois seque bem.

ATENÇÃO: Durante o uso o aparelho torna-se quente. Recomenda-se cuidados para evitar o contato com os 
elementos de aquecimento dentro do forno.
ATENÇÃO: Partes acessíveis podem se tornar quentes quando estiver em uso. Crianças devem ser 
mantidas afastadas.
ATENÇÃO: 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.
ATENÇÃO: Não utilize nenhum tipo de produto químico ou abrasivo para limpar a porta do forno, sendo que 
estes podem manchar ou riscar sua superfície ou até mesmo estilhaçá-lo.
ATENÇÃO: Internamente no forno está incorporado um ventilador com uma proteção que pode ser removido 
para limpeza, lembre-se sempre de desligar o aparelho antes de remover esta proteção e o ventilador. Após 
efetuado a limpeza a proteção deve ser recolocada de acordo com as instruções.
ATENÇÃO: Não utilize nenhum tipo de jato a vapor ou jato d’água para limpar o produto, este pode danificar 
seu interior.

Ligação do cabo de força à rede elétrica: 

Para a ligação direta a rede, é necessário instalar um dispositivo disjuntor que assegure o desligamento total  
da rede, com uma distância de abertura mínima entre os contatos que permita o total desligamento nas 
condições da categoria de sobre tensão III, conforme as regras de instalação.
Conecte o cabo de força a uma tomada normalizada pelo INMETRO para a carga indicada na etiqueta de 
identificação do produto (16 A), utilize conectores para ligação do produto em porcelana.
No caso de ligação direta a rede, é necessário instalar, entre o aparelho e a rede um interruptor unipolar ou 
bipolar conforme a rede da residência com abertura mínima entre os contatos de 3 mm, dimensionado para a 
carga e conforme as normas em vigor (o fio terra não deve ser interrompido pelo interruptor). O cabo de força 
deve ser posicionado de modo que o local a temperatura não supere 50°C acima da temperatura ambiente, 
em ponto algum. O instalador é responsável pela correta ligação elétrica e pelo cumprimento das normas de 
segurança.

Precaução: Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente 
ventilação, obedecendo as normas locais.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE: Qualquer intervenção de regulação, manutenção etc. tem de ser realizada com o forno 
completamente desligado da eletricidade.

Para garantir o bom funcionamento do aparelho é necessário que o móvel tenha as características certas:- 
Os painéis adjacentes ao forno devem ser fabricados de material resistente a calor;
- No caso de móveis de madeira folheada, a cola têm de ser resistente à temperaturas superiores a 100°C;
O forno tem de ser alojado no nicho com uma abertura de pelo menos 578 mm, como no desenho do nicho 
contido neste manual, tanto quando abaixo de uma bancada de cozinha como na montagem de uma torre.
Para a montagem do forno em torre é indispensável, a fim de assegurar uma boa circulação de ar, adicionar 
aberturas como ilustrado no nicho. A fixação do forno ao móvel é feita com parafusos situados nos específicos 
furos na moldura do aparelho.
Preste atenção ao inserir o forno na abertura para não fazer pressão na porta; além disso não faça nenhuma 
pressão excessiva na porta quando ela estiver aberta.

NOTA: Aberturas de ar internas e externas para a circulação do calor são necessárias siga as orientações dos 
desenhos dos nichos para evitar superaquecimento que podem causar danos ao forno recomendamos que a 
instalação seja feita por um técnico autorizado.

INSTALAÇÃO

Antes de efetuar a ligação do forno, certifique-se de que:
- A tomada possui ligação eficaz ao terra e se está de acordo com a lei;
- A tomada é capaz de suportar a carga máxima de potência do forno, indicada na etiqueta de características;
- A tensão de alimentação está dentro dos valores da etiqueta de características;
- A tomada é compatível com o plugue do aparelho (se houver);
- Caso contrário substitua a tomada, não utilize extensões ou benjamins. Não modifique o cabo do forno;
- Com o aparelho instalado, o cabo de força e a tomada devem estar de fácil acesso;
- O cabo não deve ficar dobrado ou comprimido no nicho.
- O cabo deve ser controlado periodicamente e substituído apenas por técnicos autorizados Elettromec.
- O cabo de alimentação deve ser original para o produto consulte o serviço autorizado.

Segurança das crianças:
Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos 
controles deste.
As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos durante o cozimento, permanecerão quentes 
por algum tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe até que eletrodoméstico 
tenha esfriado.

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.

Tensão e Frequência de alimentação:
220-240 V ~ 50 / 60 Hz
NOTA: Não utilize nenhum tipo de equipamento para trocar a voltagem do aparelho, risco de incêndio.

Substituição do cabo de alimentação:
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
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ESTRUTURA DO FORNO

Painel de controle

Puxador

Porta

Grelha

Rack e espeto giratório

Comutador de funções

Termostato do forno

Controle eletrônico

Bandeja coletora 
de respingo

Vidro externo da porta

Vidro interno da porta

Modelo FME-S90X 

Função 8

Capacidade Interna 110 L

Tensão / Frequência 220 V / 60 Hz

Potência 3500 W

Peso líquido 55,36 kg

Peso bruto 58,95 kg

Dimensão externa 595 x 895 x 568 (A x L x P - mm)

Dimensão interna 355 x 765 x 410 (A x L x P - mm)

Dimensão embalagem 675 x 945 x 670 (A x L x P - mm)

Potência da lâmpada 15 W 

Termostato (temp.°C) 50  - 280

Resistência da Base 2.000 W 

Resistência Superior 1.500 W 

Resistência de convecção 1250*2 W 

Resistência do Grill 2500 W 

Tensão de alimentação 220-240V~ 50-60 Hz

Especificações
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COMANDO ELETRÔNICO

SÍMBOLOS DA TELA DO DISPLAY

Indicação do Status automático de cocção

• Aceso: Completo ou semi-automático ativo
• Piscando: Auto cocção completado ou condição de energização
• Apagado: Nenhuma auto cocção ativa

Indicação de status do forno

• Aceso: Temporizador está acionado – cozinhando ou pronto para cozinhar
• Apagado: Tempeorizador desligado – não cozinha

Indicação de cocção manual

• Aceso: Cocção Manual acionada
• Apagado: Auto cocção ( O símbolo “AUTO” acenderá no display)

Indicação de modo de cocção Semi Automático

• Piscando: Modo de ajuste da duração da cocção, é possível ajustar.
pelos botões + ou – 

possível pelos botões + ou – 

Ajuste do modo de indicação completo de cocção automática

• Piscando = Fim da cocção modo de ajuste, este ajuste é

Indicação do modo de alarme
• Aceso: Mode de alarme ativado
• Piscando: Modo de ajuste do alarme, possibilidade de ajuste pelos botões

+ ou - ou programação atual encerrada
• Apagado: Alarme não está ativo

Indicação de proteção para crianças

• Aceso: A proteção para acrianças está ativa.
• Apagado: Proteção para crianças desativada

AUTO

Hora do dia
Botão do ajuste Botão de ajuste

do Alarme 

Botão (+)Botão menos (-)

Botão de cocção    
Automático Botão de segurança

: 
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UTILIZANDO O FORNO

ENERGIZANDO O FORNO:
Ao energizar o forno, o forno é ativado, os simbolos hora do dia e  
AUTO irão piscar. O indicador de hora do dia (piscando) mostra que a 
hora não esta correta assim a hora precisa ser ajustada.
Pressione       para ativar o forno e proceder ao ajuste da hora do dia 
como mostrado abaixo.

AJUSTE DA HORA DO DIA
O ajuste da hora do dia só é possível quando não estiver nenhum 
programa em curso. Pressione      pra entrar no modo de ajuste, o 
simbolo de dois pontos entre os difgitos das horas e minutos irá 
começar a piscar. Usando ambos      ou      ajuste a duração desajada. 
A duração máxima de ajuste é de 23h 59 minutos. Modo de ajuste 
será abortado após 5 segundos depois que o último botão tenha sido 
pressionado ou pode ser terminado imediatamente pressionando o 
botão     .

CONFIGURANDO O ALARME

Com esta função você pode ajustar uma determinada duração de 
tempo. Depois de que tenha sido ajustado o tempo transcorrido, um 
som de alarme será emitido pressione      para entrar no modo de 
ajuste, o símbolo      inicia piscando na tela utilizando ambos      ou     
,ajuste o tempo desejado de duração.A maior duração ajustável é de 
23h 59 minutos. O modo de ajuste será abortado após 5 segundos 
depois do último botão pressionado ou pode ser terminado 
imediatamente pela pressão do botão     .

-

CANCELANDO O ALARME:

O alarme pode ser cancelado pressionando o botão       e segurando
por pelo menos 3 segundos. O símbolo indicativo da função      
irá desaparecer.

CANCELANDO O SOM DO ALARME

Uma vez esteja encerrada a duração do alarme, o som do alarme 
soará acompanhado do símbolo       piscando na tela.
Qualquer botão pressionado interromperá o som do alarme e esta 
indicação, se nem um botão for pressionado, o som do alarme 
terminará automaticamente depois de 7 minutos, porém, o símbolo 
continuará piscando.
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UTILIZANDO O FORNO

COCÇÃO SEMI AUTOMATICA

Esta programação de cocção foi projetada para iniciar imediatamente 
em uma específica duração. Depois que o forno estiver configurado na 
função desejada. 
Ajuste a temperatura pelo manipulador do forno:
1. Pressione o        botão, o      símbolo piscará na tela. 
2. Utilize os botões         ou     , ajuste  a duração de cocção desejada.
O símbolo        aparecerá na tela, sendo que      desaparecerá. 
3. Depois de 5 segundos do último botão pressionado ou pela pressão 
duas vezes de     , o ajuste será completado. O  símbolo 
desaparecerá, e o display mostrará a corrente hora do dia.

COCÇÃO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

Este programa de cocção é projetado para causar um atraso na cocção 
através do  programa para uma hora futura do dia, quando a comida 
deveria estar pronta. Em outras palavras o forno não irá iniciar a cocção 
imediatamente, porém, automaticamente calcula a hora de início futura.

1. Faça como os passos 1 e 2 da programação semi automática acima 
(ajuste da duração de cocção).

2. Pressione o botão      novamente uma vez, o símbolo      pisca.
3. Utilize       ou      , programando o fim do tempo de cocção. O 

símbolo        desaparecerá, porém, o símbolo        permanecerá 
aparecendo na tela. Isto indica que uma programação automática 
estará em curso, porém, a cocção não iniciou ainda.

4. Depois de 5 segundos de pressionado o último botão ou pressionando  
ajuste será completado, o símbolo    desaparecerá da tela do 

display mostrando a hora corrente do dia.

MODO MANUAL 

AUTO

No modo manual, o forno ativar-se-á bastando ajustar a posição dos 
manipuladores do termostato e da função desejada.
Qualquer cocção em progresso, pode ser cancelada pela pressão e 
mantida no botão       por 3 segundos. o símbolo        desaparecerá e 
aparecerá      .

AUTO

AUTO



12

UTILIZANDO O FORNO

FIM DO AUTO COZIMENTO

INTERRUPÇÃO DE ENERGIA

AUTOApós o cozimento automático ter sido concluído, o símbolo         piscará na 
tela soará um alarme. Pressione qualquer botão e irá parar o som do alarme, 
mas, o símbolo que estiver piscando vai  continuar piscando  até que o botão                  

seja pressionado. 
O alarme soará por 7 minutos, se não parou.

Depois de qualquer interrupção de corrente, seu forno 
ficará inativo mesmo após a energia ser restaurada, . Quando a energia  
restabelecer-se, a hora do dia, dígitos e símbolo          piscarão e a hora do dia 
terá que ser ajustada (ver: Energizando o forno).

por razões de segurança 

Nota: O símbolo         piscando  indica que o forno está inativo e você tem 
que entrar no modo manual para ativá-lo. 

PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS 

Esta função destina-se a impedir qualquer modificação não autorizada 
das configurações do temporizador. Quando esta função está ativa, se 
pressionar qualquer botão, estes ficarão inativos exceto o da própria 
função. 
Para ativar esta função, pressione e segure o botão       até que apareça 
na tela    , aproximadamente por 3 segundos. Para desativá-la, fazer o 
mesmo até que o símbolo       desapareça. 
Nota: Qualquer som do alarme pode ser desativado ao pressionar 
qualquer botão, porém, a função de bloqueio de criança continuará ativa. 

Opções Programáveis : 
Tom de alarme 
Sempre que não houver um modo de programação ativo, pressionando e 
segurando o botão      irá resultar num tom de campainha válido 
atualmente sendo produzido. Liberando e pressionando o mesmo botão 
novamente, você poderá ouvir 3 tons de campainha elétrica disponível.
O último tom de alarme ouvido será automaticamente gravado como o 
tom selecionado. 
Nota: As opções programáveis são não-voláteis e serão mantidas 
depois de qualquer falha.

AUTO

AUTO
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FUNÇÕES DE COZIMENTO

Grill completo + ventilador

O calor é direcionado para os pratos das resistências de cima até as partes mais baixas.
A ação do ventilador, combinada com a ação do grill, permite rápidas e completas cocções de 
alimentos especiais.
Este ciclo é ideal para cozinhar alimentos saborosos e suculentos, por exemplo, bifes, 
hamburguers, vegetais, etc. Seleciona a temperatura desejada, mantenha a porta fechada.
É preciso pré-aquecer o forno alguns minutos antes de introduzir alimentos para cozinhar.

Cocção por convecção forçada, Ventilador + Resistência circular

Este tipo de cocção permite a distribuição do calor por todas as partes do forno.
É possível cozinhar dois tipos diferentes de alimentos de uma vez, (exemplo: carne e peixe) 
sobre seus tempos diferentes de cozimento.
É necessário pré-aquecer o forno alguns minutos antes de introduzir alimentos para cozinhar.

Cocção convecção forçada combinada - Duas resistências + ventilador

Selecione a temperatura desejada, mantendo a porta do forno fechada.
Esta função é ideal para pães, lasanha, focaccia e pizzas.
O forno não precisa ser pré-aquecido (exceção da pizza e focaccia).
Inverte a posição dos pratos no forno alguns minutos para acelerar o término do tempo de 
cozimento.

Grill completo

Com este método de cocção, o grill fica estático utilizando a resistência superior, que direciona o 
calor para baixo até o alimento. Recomendado para grelhar porções médias de linguiças, bacon, 
bifes e peixes.

Esta função permite o descongelamento dos alimentos e automaticamente somente com convecção a 
frio.

Cocção pratos delicados - Resistência da base

Descongela alimentos

Método tradicional de cocção: utiliza-se as resistências superior e inferior, recomendado para a 
preparação de qualquer prato ou para cozinhar carnes gordas. Tenha certeza de pré-aquecer o 
forno antes de inserir os alimentos.

Cocção Tradicional - Duas resistências

Iluminação do forno

Cocção massas finas - Resistência Superior

Posicione o termostato entre 60 °C e Máx. A resistência superior se aciona. Este modo serve 
para tostar alimentos no final do cozimento de massas finas.A extrema e direta temperatura 
gerada pelo grill faz possível grelhar superfícies de carnes e assados enquanto não faz evaporar 
o suco dos alimentos, os deixando suculentos. Esta função também é indicado para preparação 
de pratos que requerem alta temperatura na superfície como bifes de carne, vitela, costela, 
hamburguers, etc.

Posicione o termostato entre 60°C e 250°C. A resistência inferior e o ventilador irão acionar. 
Indicado para pastéis assados, doces de frutas ou não-secos e bolo moldado (Cupcakes). É 
recomendável utilizar a bandeja ou grelha na posição mais baixa.

Aciona a iluminação interna do forno.

Obs.: Recomendamos o uso do espeto giratório, para carnes nas funções com grelhador, instale-o e o motor funcionará automaticamente.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Atenção! Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire o plugue 
da tomada.

NUNCA UTILIZE JATOS DE VAPOR OU D’ÁGUA PARA LIMPAR O APARELHO

Limpando aço inox
Para manter o aço inox em boas condições, ele deve ser regularmente limpo após o uso. 
Sempre quando as superfícies estiverem frias. Utilize apenas detergente neutro e água morna 
para a limpeza do inox, secando imediatamente a superfície limpa, não deixe a água evaporar
sobre a chapa.

Limpando o vidro da porta
Para manter as superfícies de vidro em boas condições, ele dever regularmente limpo após o 
uso. Sempre quando as superfícies estiverem frias.

Limpeza diária
Para limpar e preservar as superfícies, sempre utilize produtos específicos que não contenham 
substâncias abrasivas ou que contenham ácido ou cloreto.
Como fazer: despeje o produto de limpeza sobre um pano úmido e limpe as superfícies, enxá-
gue  completamente e seque com um pano macio ou micro-fibra imediatamente a superfície.

Manchas de comida ou Resíduos
Não utilize esponjas de aço ou utensílios afiados pois estes irão danificar as superfícies.
Utilize normalmente produtos não abrasivos e uma ferramenta plástica ou de madeira se 
necessário. Enxágue completamente e seque com um pano ou micro-fibra imediatamente a su-
perfície.

Não deixe que resíduos de açúcar (como caldas) caiam dentro do forno. Se esses resíduos 
forem deixados por muito tempo, eles irão danificar o esmalte do aparelho.

Limpando os vidros
O vidro da porta deve sempre ser mantido limpo. Utilize papel toalha, remova sempre os 
excessos persistentes com uma esponja úmida e detergente neutro.
Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos para a limpeza dos vidros.
(Ex.: Produtos de pó, sprays de limpeza, removedor de manchas e limpadores de metal)
Não utilize esponjas de aço ou utensílios afiados pois estes irão danificar as superfícies.

Limpando dentro do forno
Para prolongar a vida útil do aparelho, limpe regularmente após o forno esfriar.
- Remova as partes móveis como bandejas e grelhas.
- Limpe as partes com detergente neutro e água morna (50~60ºC). 
- Enxágue e seque bem imediatamente evitando a formação de manchas.



Para remover o alimento assado use luvas térmicas.
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COMO TIRAR A PORTA DO FORNO

A porta do forno pode ser facilmente removida para limpeza completa ou substituição:
- Abra complemente a porta do forno.
- Levante a alavanca A completamente do lado esquerdo e direito.
- Segure a porta conforme mostrado na última figura.
- Gentilmente feche a porta até que a alavanca da dobradiça esquerda e direita A se encaixe na parte B 
da porta.
- Retire os ganchos das dobradiças de suas posições seguindo a seta C.
- Coloque a porta em uma superfície macia.
- Para recolocar a porta, repita o processo em ordem reversa.

Como utilizar o espeto giratório:
Afrouxe as garras do espeto retire a que fica mais na ponta e coloque o alimento, para manipular o espeto 
use a manopla “D”.
Introduzir o espeto na posição “A” no engate do motor que o faz girar e em seguida a garganta “B” deve 
ser encaixada no rack “C” do espeto giratório.
Agora já podemos introduzir o rack nas corrediças do forno, procurando que a haste “E” se introduza no 
furo “F”, onde fica o motor tracionador do espeto.
A prateleira do espeto giratório tem que ser sempre colocada na segunda posição (contando de baixo 
para cima) das corrediças laterais.
Na primeira posição colocar a bandeja de respingos gordurosos.



Protetor Térmico ao grelhar
O protetor térmico (foto 1) protege o painel de controle e os botões do forno quando a 
função grill estiver sendo utilizada.
Por favor, utilize o protetor térmico para evitar que o aquecimento danifique o painel 
de controle e os botões do forno quando a função grill estiver sendo utilizada.
1. Coloque o protetor térmico abaixo do painel de controle abrindo a porta do forno 
(foto 2).
2. Coloque as duas guias de montagem do protetor térmico nos dois encaixes sob o 
painel de controle, em seguida, prenda entre o forno e a porta, fechando a porta do 
forno com cuidado (foto 3).
3. É importante deixar a porta do forno aberta de acordo com a distância
especificada quando a função grill estiver sendo utilizada.
4. O protetor térmico irá proporcionar uma performance de cozimento ideal
enquanto estiver protegendo o painel de controle e os botões do forno.
O protetor térmico fica quente quando está em uso. Nunca remova o protetor
térmico com as mãos livres logo após o uso.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 
09 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 
8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado 
ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de 
fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou 
atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não 
autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde 
produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e  plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o 
produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, 
sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do 
mesmo.
- Caso haja a 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 Elettromec.
- O  defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do 
município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas 
de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A 
NOTA FISCAL DO PRODUTO.
Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, 
reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou 
estéticas sem prévio aviso.
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