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CAPÍTULO I    
1.1 Recomendações gerais 

 
ATENÇÃO! 

• Não levante o forno pelo puxador da porta. 
Ao não seguir esta instrução, a garantia 
não se aplicará em caso de quebra da alça 
ou do vidro. 

• Leia atentamente as instruções contidas 
neste manual, a fim de tomar as precauções 
necessárias para a instalação e utilização do 
produto. 

• Estes equipamentos devem ser destinados 
apenas ao uso para o qual foram 
expressamente projetados, ou seja, para 
cozinhar ou aquecer alimentos; qualquer 
outro uso deve ser considerado impróprio e, 
portanto, perigoso. 

• O equipamento e os acessórios destinam-se 
a uso profissional e devem ser operados por 
profissionais qualificados. 

• Os equipamentos foram desenvolvidos e 
testados por profissionais capacitados, de 
modo a garantir os resultados operacionais 
ideais. 

• A instalação e qualquer manutenção 
necessária devem ser realizadas com o 
máximo cuidado e atenção por profissionais 
qualificados. Por este motivo recomendamos 
consultar a rede autorizada Tramontina, 
especificando o problema, o modelo e o n° de 
série do equipamento indicados na etiqueta. 

• Em caso de manutenção e/ou substituição de 
componentes, avaria ou funcionamento 
anormal, contate exclusivamente a 
assistência autorizada pelo fabricante. Use 
somente peças de reposição originais. 

• Antes da instalação, verifique se as 
especificações solicitadas neste manual são 
compatíveis com os valores indicados na 
etiqueta técnica do equipamento. 

• A segurança elétrica do produto é garantida 
contanto que haja conexão a um sistema de 
aterramento eficaz (o qual deve ser revisado 
periodicamente) e em conformidade com a 
NBR 5410 – seção aterramento. 

• A utilização e acompanhamento do produto 
durante a sua operação só devem ser 
confiados a pessoas treinadas. 

• Evite instalar o produto próximo a fontes de 
calor, tais como: fritadeiras, chamas, etc. 

• Nunca obstrua as passagens de ar do 
equipamento, não impeça a dissipação do 
calor. 

• Antes de ligar o equipamento pela primeira 
vez, é necessário limpá-lo com cuidado: 

consulte o parágrafo 1.4.1 deste manual. 
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, 

deve ser substituído pelo fabricante ou pelo 
relativo serviço de assistência técnica 
autorizada. 

• Nunca suba ou sente sobre a porta do 
equipamento quando a mesma estiver 
aberta. 

• Para abrir a porta do forno, puxe sempre pela 
parte central do puxador. 

• Limpe cuidadosamente os elementos e áreas 
limítrofes que entram em contato direta ou 
indiretamente com os alimentos para garantir 
a higiene e evitar a contaminação dos 
mesmos. A limpeza deve ser feita utilizando 
exclusivamente detergentes de uso 
alimentar, evitando produtos inflamáveis ou 
que contenham substâncias nocivas para a 
saúde. 

• Antes de usar o forno, verifique se a grelha 
e/ou bandeja estão firmes e devidamente 
encaixadas nos suportes das prateleiras. 

• Mantenha a devida distância do forno ao abrir 
a porta do mesmo durante ou no final do 
cozimento para evitar queimaduras causadas 
pela liberação do vapor acumulado. 

• Quando o forno não estiver em 
funcionamento, certifique-se de que os 
manípulos de função, temperatura e tempo 
estejam na posição de “desligado”. 

• Durante a inteira vida útil do forno, os seus 
dispositivos de segurança e de regulagem 
poderão ser modificados somente pelo 
fabricante ou pelo fornecedor do 
componente, através da rede autorizada. 

• Este produto não deve ser utilizado por 
pessoas (incluindo crianças) portadoras de 
necessidades especiais ou sem experiência 
e conhecimento sobre seu funcionamento, a 
não ser que sejam supervisionadas ou 
instruídas pelo responsável pela sua 
segurança. 

• Certifique-se sempre de que crianças não 
brinquem com o produto. 

• Não utilize o forno caso este apresente sinais 
de queda ou danos na embalagem, pois a 
segurança do usuário pode estar em risco. 

ATENÇÃO 
O não cumprimento destas regras básicas 

pode comprometer a segurança do 
equipamento e do usuário. 

Declinamos toda e qualquer 
responsabilidade por danos a pessoas ou 
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componentes devidos à utilização de peças 
de reposição não originais e intervenções que 
possam modificar os requisitos de segurança, 
sem a permissão do fabricante. 
 
AVISO: Para evitar queimaduras, 
não use recipientes carregados 
com líquidos ou alimentos que 
podem se tornar líquidos, 
aquecendo em nível mais alto do 
que se pode facilmente observar.  

 
Legenda dos Pictogramas: 
 

 Instruções específicas para fornos 
ELÉTRICOS. 

    Instruções específicas para fornos a GÁS. 
 

1.2 Garantia 
 

Os equipamentos têm garantia legal de 3 
(três) meses e garantia contratual de 9 (nove) 
meses, totalizando um ano, a partir da data 
de emissão da nota fiscal de venda, 
exclusivamente para o primeiro comprador.  

Independentemente da instalação efetiva 
ou do período de utilização do equipamento, 
o período de garantia é iniciado de acordo 
com a data da emissão da nota fiscal de 
venda. 

A Tramontina conta com uma extensa e 
qualificada rede de assistência técnica. No 
entanto, se na cidade de instalação do 
equipamento ainda não houver um técnico 
autorizado, será acionado o serviço mais 
próximo e o deslocamento e outras despesas 
serão de responsabilidade do cliente. 

Para a instalação dos equipamentos o 
cliente deverá providenciar todos os pontos 
necessários para tal. 

A garantia somente cobrirá falhas 
originadas por matéria-prima, componentes 
ou fabricação. 

A aplicação da garantia se dará por meio de 
manutenções, regulagens ou troca de peças 
defeituosas. As peças substituídas serão de 
propriedade da Tramontina, como objeto de 
análise. 

Ocorrências em garantia não justificarão o 
aumento do prazo de garantia e troca do 
equipamento. 

Entre as razões de exclusão da garantia 
estão: 

• Danos oriundos de transporte. O cliente 
deverá inspecionar a entrega do 
equipamento e acionar a transportadora no 
caso de irregularidades. Na instalação, o 
técnico deverá encontrar o equipamento em 
sua embalagem original, totalmente 
preservada. 

• Irregularidades na instalação predial. 
• Uso ou instalação em desacordo com o 

manual de instalação e utilização que 

acompanha o produto. 
• Danos e falhas decorrentes da não execução 

de limpeza do equipamento ou limpeza feita 
inadequadamente, danificando 
componentes, como: jogar água dentro do 
painel elétrico, etc. 

• Mudança nas condições originais de 
instalação, como: distribuição elétrica, 
distribuição de gás, local de instalação, 
executadas por técnicos não autorizados. 

• Uso de produtos agressivos ou abrasivos, 
impróprios para a limpeza e que possam 
manchar, desgastar, riscar ou danificar 
acessórios ou componentes do equipamento. 

• Danos e falhas operacionais decorrentes de 
água com grande teor de cálcio, gás de baixa 
qualidade ou fornecimento de energia elétrica 
com oscilação de voltagem ou 
ruídos/interferência na linha de alimentação. 

• Ocorrências oriundas de descargas elétricas 
decorrentes de ação da natureza ou picos de 
fornecimento originados de geradores ou 
companhias de fornecimento. 

• Danos no equipamento ou seus acessórios, 
em consequência de acidentes, maus-tratos, 
operação incorreta, manuseio inadequado ou 
uso em desacordo com o manual de 
instalação e operação que acompanha o 
produto. 

• Tentativas de reparo por terceiros não 
autorizados, ou por utilização de peças e 
componentes não originais, 
independentemente de os danos ou defeitos 
terem sido provocados por esse fato. 

• Componentes de consumo e desgaste, como 
lâmpadas, leds, vedações, correias, 
rolamentos, bem como vidros e plásticos, 
estão excluídos da garantia contratual. 

• Falhas decorrentes de redes hidráulicas ou 
de gás pressurizados ou com 
dimensionamento inadequado, provocando a 
oscilação de pressão, imprópria para o bom 
funcionamento do equipamento. 
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1.3 Movimento, transporte e descarga 
 

Efetue a movimentação e a instalação 
respeitando as informações do fabricante, 
indicadas diretamente na embalagem, no 
aparelho e no presente manual. 

O sistema de elevação e transporte do 
produto embalado prevê a utilização de uma 
empilhadeira de garfos ou de um porta-
pallets, por conta do cliente. É necessário 
tomar cuidado especificamente no equilíbrio 
do peso para evitar o risco de tombamento 
(evite inclinações excessivas). 

Atenção: 
Ao introduzir o dispositivo de elevação, 

tenha cuidado com o cabo de alimentação e 
com a posição dos pés. 

No ato da entrega, verifique que a 
embalagem esteja íntegra e que durante o 
transporte não tenha sofrido danos. 

Qualquer dano deve ser imediatamente 
reportado ao transportador e à fabricante. 

O equipamento deve ser desembalado o 
quanto antes, para verificar a sua integridade 
e a ausência de danos. 

Não corte o papelão com ferramentas 
afiadas, para evitar danificar os painéis de 
aço que estão sob a embalagem. 

A embalagem é feita de papelão, e o pallet, 
de madeira. Na embalagem de papelão está 
impressa uma série de símbolos que 
evidenciam, segundo as normas 
internacionais, as instruções às quais devem 
ser submetidos os aparelhos durante as 
operações de carga e descarga, transporte e 
armazenamento. 

A embalagem de papelão contém uma 
etiqueta de identificação na parte anterior, 
idêntica à etiqueta colada no próprio produto. 

Não utilize a alça/puxador da porta para 
levantar o forno. 

Após ter desembalado o aparelho, verifique 
que as características correspondam ao seu 
pedido de encomenda. 

Em caso de eventuais anomalias, contate 
imediatamente a rede autorizada ou a 
fabricante do produto. 

Os elementos da embalagem (sacos de 
nylon, poliestireno expandido, grampos...) 
não devem ser deixados ao alcance das 
crianças. 

Retire o filme protetor em PVC das paredes 
internas e externas, evitando usar 
ferramentas metálicas. 

 
1.4 Regras e instalação 

 
Regras gerais 
 
É de inteira responsabilidade do 

consumidor toda e qualquer preparação do 
local para a instalação do equipamento, o que 
inclui alvenaria, instalações elétricas, 
tomadas, disjuntor, disjuntor residual (DR), 
tubulações, móveis e outros acessórios que 
não acompanham o produto. 

O local destinado à instalação do 
equipamento deve ser bem ventilado. 

O equipamento só deve ser instalado ou 
reparado pela assistência técnica autorizada. 

O equipamento deve ser colocado sobre 
uma superfície plana e nivelada. No caso de 
suportes, estes devem ser aptos a suportar o 
peso do equipamento. 

Usando os pés ajustáveis, nivele o 
equipamento. 

Não posicione a parte traseira do 
equipamento contra a parede do local, e sim 

a uma distância mínima de 100 mm da 
mesma. 

Para o bom funcionamento do Forno, a 
instalação deverá ser feita respeitando os 
espaços mínimos ao redor do equipamento, 
conforme mostra imagem a seguir: 
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Importante 
Antes de realizar qualquer operação de 

instalação, manutenção ou limpeza, é 
absolutamente obrigatório desconectar as 
fontes de alimentação conectadas ao 
equipamento. 

Os componentes funcionais do forno têm 
uma emissão de ruído não superior a 70 dB 
(A). 

CUIDADO! 
Não instale o forno sobre piso 

escorregadio. 

 
1.4.1 Antes da primeira utilização 

 
Remova todos os adesivos presentes na 

parte anterior do produto, porta e painel, 
exceto as etiquetas de identificação 
localizadas na parte inferior do lado esquerdo 
da porta do produto. 

Remova todo o material de proteção de 
bandejas coletoras e grelha. 

Ligue o forno vazio e selecione a 
temperatura máxima. Deixe o forno 
funcionando nessas condições por 
aproximadamente 45 minutos, a fim de 
eliminar odores e vapores produzidos pelo 

material isolante, graxas protetoras e 
resíduos de fabricação. 

Durante esse primeiro aquecimento poderá 
haver um pouco de fumaça e odor 
desagradável, o que é normal. Por isso, abra 
uma janela do ambiente para ventilação 
durante esse primeiro aquecimento. 

No final desse procedimento, quando o 
forno esfriar, limpe a parte interna e os 
acessórios do forno com um pano macio 
umedecido com água e detergente neutro. 

 
 

1.5 Tipos de instalações 
 

A instalação deve ser realizada somente em 
locais suficientemente ventilados e em 
conformidade com os regulamentos 
nacionais e locais em vigor e, de preferência, 
sob uma coifa. 

O tipo de instalação é indicado na etiqueta 
fixada ao forno. 

Verifique qual tipo de exaustão de fumos é 
mais apropriado para o meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instalação de tipo A: 
Os fornos, de acordo com o tipo de 

instalação A, podem ser instalados de modo 
simples em salas ventiladas, em 
conformidade com os regulamentos técnicos 
em vigor. Recomenda-se sempre posicioná-
los sob uma coifa que garanta a extração dos 
vapores e gases de combustão. 
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Instalação de tipo B: 
Os fornos, de acordo com o tipo de 

instalação B, devem ser conectados a um 
duto de exaustão que evacue os gases de 
combustão de forma natural. Para a conexão 
com o lado externo, insira um tubo de 
diâmetro adequado Z (não fornecido) na 
manga do comutador de aspiração. 

Em caso de instalação sob uma coifa, a 
chaminé de conexão deve ser elevada até a 
altura que permite uma distância entre 180 
mm e 250 mm entre a parte terminal da 
chaminé e o filtro da coifa. 

Para este último tipo de instalação é 
necessário realizar a conexão da válvula de 
interceptação de gás com o exaustor. 

 
 
 

TIPO B11 
PARÂMETROS NA CHAMINÉ 

B-CHEF 1011GD (16 kW) 

Tipo de gás G30 G20 
Diâm. Da chaminé 120 mm 
Comp. Da chaminé 1 metro 
Monóxido de carbono mensurado 1 p.p.m. 8 p.p.m. 
Dióxido de carbono mensurado 3,16% 2,91% 
Pressão dos gases -2,9 Pa -3,0 Pa 
Temp. dos gases 188,5 °C 191,2 °C 
Vazão dos fumos de combustão 22,06 g/s 21,36 g/s 

 
1.5 Conexão de eletricidade e de gás 

 

1.5.1 Conexão à rede elétrica 

Uma instalação incorreta ou fora dos 
padrões determinados neste manual poderá 
provocar sérios danos ao produto e levar até 
a perda da garantia. 

O material do móvel no qual o forno será 
instalado deverá resistir ao calor mínimo de 
100 °C. 

No caso de conexão direta à rede (sem 
tomada), é necessário instalar um dispositivo 
que garanta a desconexão da rede, com uma 
distância de abertura dos contatos que 
permita a desconexão completa nas 
condições da categoria III de sobretensão, de 
acordo com as regras de instalação. 

A segurança elétrica dos equipamentos é 
garantida somente se estiverem conectados 
a um sistema de aterramento efetivo 
realizado de acordo com a regulamentação 
em vigor e periodicamente revisado por 

pessoal qualificado. O fio terra amarelo/verde 
não deve ser interrompido. 

De qualquer maneira, o cabo de 
alimentação deve ser posicionado de forma 
que nenhum ponto dele entre em contato com 
o equipamento. 

Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou pelo relativo serviço de 
assistência técnica ou por um profissional 
que possua qualificação análoga, a fim de 
evitar qualquer risco. 

Certifique-se de que a tensão da rede 
corresponde ao mostrado na etiqueta técnica 
do equipamento. 

Não use tomadas múltiplas, adaptadores, 
extensões ou ligações improvisadas entre o 
equipamento e a tomada, pois podem 
provocar curto-circuito ou incêndio. 
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O forno deve ser incluído em um sistema 
equipotencial cuja conexão deve ser 
realizada com um condutor de seção 
transversal mínima, conforme orientação da 
tabela abaixo, conectado ao terminal com o 
símbolo posicionado na parte traseira do 

forno . Nesse contexto é permitida uma 
variação de tensão máxima de ±10 %. 

O forno deve estar permanentemente 
conectado à rede elétrica. 

Este dispositivo deve ser instalado no 
sistema elétrico permanente do local de 
instalação e nas imediações do próprio 
equipamento para que os usuários possam 
acessá-lo facilmente. 

Quanto às medidas da linha de 
alimentação, do interruptor principal e do 
cabo, consulte os dados mostrados na tabela 
de dados técnicos (parágrafo 1.8). 

Recomenda-se que o cabo de alimentação 
seja conectado ao forno por meio de um tubo 
de metal sem partes afiadas ou de um tubo 

de adequado material plástico rígido. 
CUIDADO! 
Se o cabo de alimentação estiver 

danificado, o mesmo deve ser substituído 
pelo fabricante ou pelo relativo serviço de 
assistência técnica ou por uma pessoa que 
possua qualificação análoga, a fim de evitar 
qualquer risco. 

Proceda da seguinte maneira para 
conectar ou substituir o cabo da fonte de 
alimentação à placa do terminal do forno: 

Conecte os fios do cabo elétrico à placa de 
terminais que se encontra na parte traseira do 
forno, conforme mostrado no esquema 
elétrico. 

Certifique-se de que o fio terra 
amarelo/verde seja maior do que os outros 
(fase e neutro) de cerca de 3 cm para que, 
em caso de tração, seja o último a destacar-
se, garantindo assim a segurança da 
proteção contra choques elétricos. 

Trave o cabo e feche a tampa da placa de 
terminais. Vide imagem a seguir: 

 
Aterramento 
 
O forno deve ser conectado a um efetivo 

sistema de aterramento. 
O fio amarelo/verde do cabo de alimentação 

deve ser fixado ao terminal marcado com o 
símbolo terra. 

O forno deve ser incluído em um sistema 
equipotencial cuja conexão deve ser 
realizada com um condutor de seção 
transversal mínima, conforme orientação da 
tabela acima, conectado ao terminal com o 
símbolo posicionado na parte traseira do 
forno. 
Importante 

O instalador deve: 
• Remontar qualquer peça que tenha sido 

removida do equipamento; 

• Verificar que a alimentação elétrica seja 
regular; 

• Verificar que não existam perigos para o 
usuário e para o equipamento; 

• Instruir o usuário do equipamento com 
demonstrações práticas e esclarecer sobre 
todas as precauções necessárias para o 
cumprimento das normas de segurança; 

• Entregar este manual com a recomendação 
de mantê-lo para qualquer assistência futura 
ao equipamento e aos relativos sistemas de 
alimentação. 

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
ele deve ser substituído pelo fabricante ou 
pelo relativo serviço de assistência técnica ou 
por uma pessoa que possua qualificação 
análoga, a fim de evitar qualquer risco.
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1.5.2 Conexão do gás  
 

Verifique que não haja vazamentos nos 
pontos de conexão e verifique se o aparelho 
está preparado para o fornecimento de gás. 
Se necessário ajustar o tipo de gás fornecido 
contate a rede de assistência técnica 
autorizada da Tramontina. 

A conexão à rede de gás deve ser realizada 
com a interposição de uma válvula de 
interceptação de acordo com os 

regulamentos em vigor. 
Ao finalizar a conexão do equipamento, é 

indispensável realizar um teste de fuga de 
gás utilizando o apropriado aparelho detector 
de fugas, que não causa corrosão. O gás 
deve ter as características indicadas na 
etiqueta de dados técnicos do forno 
(consulte o parágrafo 1.8). 

 
1.5.3 Transformação para adaptação a outro tipo de gás  

 
Para adaptar o aparelho a outros tipos de 

gás, entre em contato com a rede autorizada 
de assistentes técnicos da Tramontina. 
Substituição do bico e regulação do ar do 
queimador: 

• Remova a proteção na parte inferior do forno 
para acessar facilmente os elementos do 
queimador. 

• Solte o parafuso (V), desenrosque o bico (A) 
e substitua-o pelo indicado na tabela T. 

• Leve a bucha (B) até a distância H, enrosque 
e bloqueie o parafuso (V) indicado na tabela 
T. 
Ajuste da válvula do gás: 

• Para acessar a válvula, o lado esquerdo do 
forno deve ser removido; o instrumento de 
medição necessário é um manômetro com 
definição mínima de 0,2 mbar. 

 
 

Regulação da pressão de saída: 
• Desenrosque parcialmente o parafuso de 

vedação da tomada de pressão (PU) e 
conecte o manômetro. 

• Forneça a pressão correta ao equipamento, a 
qual é indicada na tabela nominal da placa e 
acenda o forno conforme indicado no capítulo 
“instruções de utilização” e remova a tampa 
(A). 

• Ajuste o parafuso interno no sentido horário 
para aumentar a pressão interna ou no 
sentido contrário para diminuí-la até o valor 
PU indicado na tabela T. 

 
Substituição do bico 

 

 
Regulagem da pressão

 

Tabela T CAT. GÁS P (mbar) PU (mbar) 

B-CHEF 
0611GD 
13,8 kW 

B-CHEF 
1011GD 
16 kW 

A H A H 

Tipos de Gás 
II2H3P G20 20 9 340 14 375 14 

I3B G30 28-30 Máx. (*) 195 18 205 41 
Máx. (*): sem regulagem de pressão. Parafusado no final do curso. 
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1.6 Conexão à rede hidráulica 
 

Ligue a mangueira de fornecimento de água 
à conexão G 3/4” do forno, enroscando-a à 
conexão do tubo (A). Insira um filtro mecânico 
especial e uma torneira de fechamento no 
circuito. 

Para o funcionamento correto dos fornos, é 
necessária água potável de dureza entre 7 e 
11 °F, para evitar a formação de calcário nos 
tubos e no interior da câmara de cozimento. 

 
ATENÇÃO: 
É imprescindível a instalação de um filtro 

descalcificante apropriado juntamente ao 
circuito hidráulico, para evitar a obstrução 
dos componentes do forno. O não 
cumprimento desta solicitação tornará a 
garantia de peças e do produto inválida para 
qualquer problema ocasionado por água 

calcificada. 
 
Conecte o equipamento ao abastecimento 

de água de maneira permanente. 
A pressão de abastecimento permitida é de 

no mínimo 150 kPa (1,5 bar), máxima de 400 
kPa (4 bar). 

 
Não é permitido fechar ou obstruir a 

chaminé (C) da câmara de cozimento, nem 
mesmo cobri-la ou canalizá-la com outros 
tubos. 

A descarga de água inferior (B) do forno 
não deve ser canalizada. É necessário 
instalar uma mangueira que garanta um 
fluxo livre do vapor. Essa mangueira deve 
ser resistente a até 100 °C. 
 

 
 
 

1.6.1 Ligação e verificações 
 

Verifique: 
 

• A correta instalação do forno, a sua 
estabilidade e a perfeita nivelação;  

• A correta realização da conexão elétrica, a 
conformidade do cabo elétrico, a presença 
e a eficácia do interruptor unipolar e o 
sistema elétrico do edifício; 

• A eficiência do sistema de abastecimento 
de água (verifique que não existam 
vazamentos); 

• A eficiência do sistema de fornecimento de 
gás (verifique que não existam vazamentos) 

e as pressões da rede indicadas na tabela 
abaixo, compatíveis com a instalação do 
equipamento; 

• A eficiência do sistema de eliminação de 
vapores da coifa; 

• A eficiência do sistema de descarga de 
água. 

 
Após ter feito as verificações, ligue o forno 

de acordo com as instruções de utilização e 
verifique o funcionamento correto das 
várias funções.

 

GÁS P mín. 
(mbar) 

P nominal 
(mbar) 

P máx. 
(mbar) 

G20 17 20 25 
G30 25 28-30 35 
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Verificação do funcionamento: 
Ligue o aparelho de acordo com as 

instruções de utilização e verifique: 
• O correto funcionamento do sistema de 

aquecimento, a funcionalidade dos 
sistemas de ventilação do local, o 
funcionamento dos automatismos de 
comando e controle, testando todas as 
funções disponíveis; 

• Se necessário, consulte o parágrafo 1.9. 
Análise de algumas avarias 

• A potência térmica é indicada na tabela T 
(consulte o parágrafo 1.5.3). 

• O equipamento funciona no valor nominal 
quando o bico montado é adequado para o 
tipo de fornecimento de gás e para a 
pressão de trabalho indicada na tabela. 

Verificação da pressão de operação 
nos fornos a gás:   

• O instrumento de medição necessário é um 

manômetro com definição mínima de 0,2 
mbar; 

• Solte o parafuso de pressão D e conecte o 
manômetro; 

• Realize a medição enquanto o equipamento 
estiver funcionando; 

• O valor deve estar dentro dos limites 
indicados na tabela T (consulte o 
parágrafo 1.5.3). Caso contrário, 
interrompa o teste e entre em contato com 
a empresa de suprimento de gás; 

• Desconecte o tubo do manômetro e aperte 
o parafuso de tomada pressão. 

Verificação periódica recomendada 
para os fornos a gás: 

• Limpe o queimador e as respectivas peças 
anualmente; 

• Limpe os dutos de descarga na instalação 
de tipo B11 pelo menos uma vez por ano; 

 
1.7 Dispositivos de segurança 

 
O forno está equipado com as seguintes 

proteções e dispositivos de segurança: 
• Termostato de segurança da câmara: Em 

caso de superaquecimento da câmara de 
cozimento, o mesmo interrompe o 
funcionamento do forno. O termostato de 
segurança (A) pode ser reiniciado somente 
de forma manual, pressionando a tecla 
vermelha, uma vez aberto o painel esquerdo 
para alcançar o componente. Antes de 
executar a operação, certifique-se de 
desconectar o equipamento da rede elétrica 
e de que o equipamento está em temperatura 
ambiente internamente; 

• Relé térmico: (B) de proteção contra a 
sobrecarga do motor de ventilação em caso 
de reativação manual; 

• Interruptor da porta: Interrompe o 
funcionamento do forno ao abrir a porta e 
desativa o sistema de aquecimento e o motor 
de ventilação da câmara; 

• Fusíveis de proteção C e 1 fusível de 
proteção de controle da chama D em fornos 
a gás; 

• Grelhas de proteção contra o acesso a 
partes móveis da câmara de cozimento; 

• Em fornos a gás, a tecla de reinício (reset) 
para sinalizar quaisquer anomalias no 
funcionamento do circuito de gás (como a 
falta de fornecimento de gás da rede). 
Tentativas repetidas de início sem que o 
sistema de aquecimento se ative indicam 
falhas. 

Atenção 
Qualquer operação de reativação deve ser 

realizada por pessoal técnico especializado 
da rede autorizada de assistência técnica da 
Tramontina, após ter eliminado as causas da 
interrupção. 
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1.8 Características técnicas 

 

 
B-CHEF 
0523ED 

B-CHEF 
0611ED 

B-CHEF 
0611ED 

B-CHEF 
1011ED 

B-CHEF 
1011ED 

Medidas 606×782x650 940×910x775 940×910x775 940×910x1075 940×910x1075 
Potência 
elétrica 3,2 kW 9,3 kW 9,3 kW 14 kW 14 kW 

Alimentação 220 V~60 Hz 380 (3N) 
V~60 Hz 

220 (3N) 
V~60 Hz 

380 (3N) V~60 
Hz 

220 (3N) V~60 
Hz 

Cabo elétrico 3x1,5 mm² 5x2,5 mm² 4x4 mm² 5x4 mm² 4x6 mm² 
Peso 52 kg 80 kg 80 kg 95 kg 95 kg 

Carga máx. 2 kg Por 
Bandeja 3 kg Por Bandeja 

N° de bandejas 5 (GN 2/3) 6 (GN 1/1) 10 (GN 1/1) 
Ventiladores 1 2 3 
Instalação  Bancada ou Suporte 

Entrada d’água  3/4” G 
Pressão d’água  300÷400 kPa  (3÷4 bar) 
Dureza da água  Max 3° F 
Classe de isol.  I 
Grau prot. IP  IPX3 

Controles  DIGITAL 
 
 

 
B-CHEF 0611GD B-CHEF 1011GD 

Medidas 935×925x885 935×925x1285 
Potência 13,8 kW 16 kW 

Alimentação 220-240 V~60 Hz 220-240 V~60 Hz 
Cabo elétrico 3x1,5 mm² 3x1,5 mm² 

Peso 115 kg 142 kg 
N° de bandejas 6 (GN 1/1) 10 (GN 1/1) 

Ventiladores 1 1 
Controles DIGITAL 

Grau Proteção IP IPX3 
Carga máx. 3 Kg POR BANDEJA 

Entrada de água 3/4” G 
Entrada de gás 3/4” G 

Pressão da água 300÷400 kPa (3÷4 bar) 
Dureza da água Max 3° F 
Classe de isol. I 

Instalação Bancada ou Suporte 
Tubo do gás Metálico Ondulado de Segurança (máx. 1,5 m) 

Cap. térmica nominal 13,8 kW 16 kW 
Cap. gás G20 1,460 m³/h 1,693 m³/h 
Cap. gás G30 1,088 Kg/h 1,262 Kg/h 

Cap. gás G31 (30 mbar) 0,932 Kg/h 1,088 Kg/h 
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O produto acompanha: 

Uma etiqueta na parte inferior do lado 
esquerdo da porta, como mostra a 
figura ao lado; 

 

Uma etiqueta na parte da frente da 
caixa de papelão conforme imagem ao 
lado; 

 
Uma etiqueta na parte superior do lado 
esquerdo do vidro externo, indicando 
que a superfície do forno pode estar 
quente, conforme imagem ao lado.  
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1.9 Análise de algumas avarias 

 Causas possíveis 

O forno não 
aquece 

• Intervenção do termostato de segurança. 
• Termostato de trabalho defeituoso. 
• Contador de resistências defeituoso. 
• Temporizador danificado. 
• Fios de condução às resistências soltos ou intervenção dos fusíveis.  
• Elemento de controle de chama ou eletrodos de ignição do queimador 

defeituosos.  
• Falta de gás e/ou pressão incorreta.  
• Furos ou bicos do queimador ou canos de gás obstruídos.  
• Motor defeituoso. 
• Porta não perfeitamente fechada ou falha no micro disjuntor da porta. 

Constatação 
da temperatura 

incorreta 

• Display defeituoso. 
• Termostato de trabalho defeituoso. 
• Bulbo do termostato defeituoso ou fora do local. 

A ventoinha do 
motor não se 

liga 

• Intervenção do relé térmico de proteção. 
• Fios de condução soltos ou intervenção dos fusíveis. 
• Condensador defeituoso. 
• Porta não perfeitamente fechada ou falha no micro disjuntor. 
• Inversor de rotação defeituoso. 

O forno se 
desliga 

• Interrupção da fonte de alimentação. 
• Intervenção de fusíveis auxiliares. 
• Intervenção do relé térmico de proteção do motor. 
• Micro interruptor da porta com defeito. 
• Polaridade incorreta da tomada de alimentação nos fornos a gás . 

Produção de 
vapor incorreta 

• Fornecimento de água da rede incorreto. 
• Eletroválvula defeituosa. 
• Redutor de pressão obstruído. 
• Regulador de energia para a produção de vapor defeituoso ou não calibrado. 

 
CAPÍTULO II – INSTRUÇÕES DE USO 
 

2.1 Recomendações preparatórias 
 

• O equipamento destina-se a uso profissional 
e deve ser usado por profissionais 
preparados. 

• O forno deve ser usado exclusivamente para 
cozinhar alimentos, qualquer outro uso deve 
ser considerado impróprio. 

• A instalação e todas as operações de 
manutenção extraordinária devem ser 
realizadas exclusivamente pela assistência 
técnica autorizada pela Tramontina. 

• Recomenda-se averiguar o forno 
periodicamente. Para reparos, contate 
exclusivamente os Pontos de Assistência 

Técnica autorizados e solicite o uso de peças 
de reposição originais. 

• Em caso de avaria ou mau funcionamento, 
desligue o interruptor principal e, caso 
existam, feche as válvulas de fornecimento 
de água e gás do equipamento. Contate os 
Pontos de Assistência Técnica autorizados 
para a reparação. O usuário final deve 
executar somente a manutenção de rotina do 
forno, ou seja, verificar a eficiência geral do 
forno e realizar a limpeza diária. 

• Leia atentamente este manual e conserve-o 
atentamente para consultas futuras. 
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• Antes de acender o forno, limpe 
cuidadosamente as superfícies que podem 
entrar em contato com os alimentos. 

• As partes marcadas com o símbolo abaixo 
atingem altas temperaturas. Tome cuidado e, 

se necessário, use luvas de proteção.  

• É proibido lavar a câmara de cozimento ou os 
vidros das portas com jatos de água fria 
quando estes ainda estiverem a uma 
temperatura superior a 70ºC. 

• O não cumprimento dessas obrigações 
resultará na exclusão de qualquer 
responsabilidade do fabricante.

 
2.2 Painel de controle e instruções dos controles digitais 

 
 

P1 - Tecla ligar/desligar. 

P2 - 
Tecla acender/apagar a lâmpada da 
câmara. 

P3 - 
Tecla start (iniciar)/stop (interromper) 
cozimento. 

P4 - 
Tecla velocidade do motor e 
resfriamento rápido. 

P5 - Tecla da sonda do produto. 

D1 - Visor de temperatura. 

D2 - 
Visor de tempo, pré-aquecimento e 
função sonda do produto. 

D3 - 
Visor de umidificação, velocidade dos 
ventiladores e resfriamento rápido. 

D4 - Visor função dos programas. 

E1 - Manípulo de ajuste da temperatura. 

E2 - 
Manípulo de tempo, pré-aquecimento e 
sonda do produto. 

E3 - 
Manípulo de umidificação e velocidade 
dos ventiladores. 

E4 - 
Manípulo de gerenciamento das 
funções dos programas. 

Figura 1: Painel de comando. 
  

2.3 Ligar e desligar 
 

Após conectar o aparelho à rede mediante 
o interruptor, a tecla P1 pisca para indicar que 

o forno está ligado, mas em estado de 
espera/stand-by. 
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Pressione a tecla P1 (Fig. 1) para ligar o 
aparelho, a câmara de cozimento se ilumina 
e o painel de controle muda automaticamente 
para o modo de introdução dos parâmetros 
de cozimento. 

Para desligar o forno, pressione novamente 
o botão P1. 

Se nenhuma operação for realizada, o forno 
muda para o estado de espera/stand-by após 
um tempo pré-definido. 

 
2.4 Ajuste dos parâmetros 

 
Ao acender o forno, o painel dos visores é 

ativado; as teclas ativas se iluminam e os 
visores exibem os valores padrão. 

O forno guia o operador para inserir os 
parâmetros; ao confirmar um valor, o forno 
solicita o parâmetro seguinte de forma 
automática acendendo o led em torno do 
manípulo e piscando o visor a ser regulado. 

Para confirmar os parâmetros padrão 
exibidos imediatamente após a ativação, 
pressione a tecla P3 (Fig. 1) start/stop 
(iniciar/interromper). 

A tecla P3 começa a piscar, pois é possível 
iniciar um ciclo de cozimento. No entanto, é 
possível alterar os parâmetros introduzidos 
tanto antes de iniciar o cozimento quanto 
durante o ciclo. 

 
2.5 iniciar / interromper um ciclo de cozimento 

 
Após definir todos os parâmetros de 

cozimento, a tecla P3 começa a piscar para 
sinalizar que o ciclo pode ser iniciado 
pressionando a mesma tecla com os 
parâmetros inseridos. 

Todos os parâmetros inseridos podem ser 
modificados durante o cozimento, a qualquer 
momento. 

Para interromper o cozimento, pressione a 
tecla P3 (Fig. 1). O forno interrompe o ciclo 
em andamento e mostra os parâmetros 
inseridos no início do mesmo. 

Se a porta for aberta durante o cozimento, o 
ciclo interrompe-se momentaneamente e 
reinicia-se ao fechar a porta. 

 
2.6 Temperatura 

 
Uma vez ligado, o indicador de temperatura 

D1 (Fig. 1) pisca, assim como os leds 
correspondentes ao manípulo de controle E1. 
Isso indica que o parâmetro de temperatura 
está sendo modificado. 

Para definir o valor desejado diferente do 
padrão, gire o manípulo E1 e pressione-o 
para confirmar. 

Após 10 segundos, se nenhuma outra 
operação for realizada, os dados de 
temperatura são confirmados 
automaticamente. 

O valor da temperatura pode ser alterado a 
qualquer momento; pressionando o relativo 
manípulo E1, o visor pisca e pode-se inserir 
o valor desejado. 

Durante o cozimento, a temperatura medida 
é mostrada no visor D1; já ao pressionar E1, 
visualiza-se o dado definido, que pode ser 
alterado girando o manípulo. Para confirmar, 
pressione novamente E1 e aguarde 10 
segundos. O valor máximo de temperatura 
que pode ser selecionado é 270 °C. 

 
2.7 Tempo de cozimento 

 
Quando o visor D2 e os leds 

correspondentes ao botão E2 estiverem 
piscando, o tempo de cozimento desejado 
pode ser ajustado. 

Para ajustar o valor do tempo de cozimento, 
gire o manípulo E2 (Fig. 1) e pressione para 
confirmar o valor inserido. 

Se em 10 segundos nenhuma operação for 
realizada, o parâmetro é salvo 
automaticamente. 
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O valor pode ser alterado a qualquer 
momento pressionando e girando o manípulo 
E2. 

É possível inserir um valor de tempo de até 
9 horas e 59 minutos, ou selecionar o modo 
de tempo infinito ("Inf" no visor). 

Durante o cozimento, o visor exibe a 
contagem regressiva até o valor do tempo 
definido. 

No final do ciclo, uma mensagem fica 
piscando no visor e é emitido um sinal 
acústico intermitente. Para interromper o 
sinal, pressione qualquer tecla ou manípulo. 

 
2.8 Umidificação 

 
O visor D3 (Fig. 1) indica o grau de 

umidificação definido durante o ciclo. Quando 
o visor estiver piscando, é possível definir o 
valor desejado entre 10 e 100 (%). 

Se nenhum valor for definido, a mensagem 
"PUSH" aparece no visor, indicando que o 
vapor pode ser emitido manualmente na 
câmara. 

Ative a entrada de vapor pressionando o 
manípulo E3 e mantenha-o pressionado pelo 

tempo em que se deseja que o vapor seja 
emitido na câmara. Se desejar modificar o 
parâmetro e passar então à emissão 
automática de água, gire o manípulo para 
ajustar o valor E3 e pressione o mesmo para 
confirmá-lo. 

O valor de umidificação também pode ser 
alterado durante o ciclo. 

 
2.9 Velocidade dos ventiladores 

 
O visor D3 (Fig. 1) exibe também a 

velocidade dos ventiladores do forno, 
mediante uma escala graduada posicionada 
ao lado do visor. 

Quando as talhas da escala estiverem 
piscando, o parâmetro pode ser alterado 
girando o manípulo E3 e selecionando o valor 
desejado. 

É possível escolher entre três velocidades; 
velocidade máxima, velocidade média e 

velocidade mínima, respectivamente de cima 
para baixo. 

Para confirmar o parâmetro, pressione o 
manípulo E3 ou pressione a tecla P4, ou 
aguarde 10 segundos sem executar 
nenhuma operação. 

A velocidade dos ventiladores pode ser 
selecionada antes do ciclo de cozimento ou 
pode ser alterada durante o cozimento 
pressionando a tecla P4 e ajustando o valor 
com o manípulo E3. 

 
2.10 Sonda do produto 

 
Através da tecla P5 (Fig. 1) é possível 

selecionar o cozimento ativando a sonda do 
produto. O visor D2, através do respectivo 
indicador, mostra se está sendo realizado um 
cozimento por tempo ou um cozimento por 
temperatura mediante a sonda do produto. 

A modalidade sonda do produto pode ser 
selecionada ao inserir os parâmetros de 
cozimento; para tanto, pressione a tecla P5 
enquanto o visor D2 estiver piscando. 

Ajuste a temperatura desejada usando o 
manípulo E2 e confirme o parâmetro 
pressionando o mesmo manípulo. 

Os valores de leitura que podem ser 
definidos para a sonda do produto variam de 
30 °C a 99 °C. 

Para passar da modalidade de tempo para 
a modalidade de sonda do produto durante o 
cozimento, o ciclo em andamento deve ser 
interrompido. Em seguida, pressione a tecla 
P5 para selecionar a modalidade de 
cozimento desejada, conforme descrito 
acima. 

Quando a temperatura definida é 
alcançada, uma mensagem pisca no visor 
D2, acompanhada por um sinal acústico 
intermitente. Para interromper o som, 
pressione uma tecla ou um manípulo 
qualquer. 
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2.11 Função de pré-aquecimento 

 
É possível realizar o pré-aquecimento antes 

de iniciar um ciclo de cozimento.  
Para acessar a modalidade de pré-

aquecimento, ao definir o parâmetro do 
tempo de cozimento, mantenha pressionado 
o manípulo E2 por 5 segundos. Será 
visualizada a mensagem "PrE" no visor, 
indicando que a função de pré-aquecimento 
do forno é ativa. 

Ajuste a temperatura desejada para o pré-
aquecimento pressionando o manípulo E1. A 
temperatura será visualizada no visor D1. 

O final deste ciclo é sinalizado com uma 
mensagem que pisca nos visores e com um 
sinal acústico intermitente. 

Uma vez concluído o ciclo de pré-
aquecimento, a temperatura alcançada é 
mantida automaticamente até que o usuário 
abra porta ou ajuste os parâmetros de 
cozimento. 

 
2.12 Função de resfriamento 

 
No final de um ciclo de cozimento é possível 

acionar a função de resfriamento do forno. 
Para tanto, mantenha a tecla P4 (Fig. 1) 
pressionada por 5 segundos. O visor D3 
visualiza a mensagem “raFF” para indicar 
que a função foi ativada. 

No visor D1 é exibida a temperatura a ser 
atingida com o resfriamento, que pode ser 

ajustada pressionando o manípulo E1 e 
depois ajustando-o. 

Ao iniciar o resfriamento, o visor mostra 
uma mensagem solicitando que a porta seja 
aberta (caso ainda não esteja) para ativar a 
função selecionada. 

 
2.13 Acender/apagar luzes 

 
Use o manípulo P2 (Fig. 1) a qualquer 

momento para acender ou apagar as luzes 
que iluminam a câmara de cozimento do 
forno. 

 
2.14 Gerenciamento de programas 

 
O forno permite gerenciar 60 programas de 

receitas com 5 etapas de cozimento cada 
uma. Para entrar no menu de gerenciamento 
de programas, com o forno ligado, pressione 
o botão E4 (Fig. 1). 

Automaticamente, o indicador de receitas 
no visor D4 indica a escolha de receitas em 
andamento. Os dois dígitos de identificação 
do programa piscam para permitir a seleção 
do programa desejado. Além do indicador de 

receitas, existe o indicador de etapas, que 
aparece ao escolher uma das etapas de um 
programa. 

Pressione E4 dentro do menu de receitas 
para passar da seleção de programas para a 
seleção de uma etapa. Os respectivos 
indicadores indicam a mudança. 

Para sair da parte programável, retorne o 
número da receita para a posição "- -". 

 
2.15 Introdução de um novo programa 

 
Para criar uma receita nova, selecione a 

posição livre desejada usando o manípulo E4 
(Fig. 1) (os programas vazios são 
identificados porque o valor que indica o 
número de etapas da receita é igual a zero) e 
confirme a receita; acessa-se assim 

automaticamente a fase autoguiada para a 
introdução dos parâmetros da primeira etapa. 
Após ter introduzido todos os dados da etapa 
criada, salve a configuração mantendo o 
manípulo E4 pressionado até a mensagem 
"MEM" aparecer no visor D4. Para alterar 
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qualquer dos dados introduzidos, pressione o 
manípulo correspondente ao parâmetro a ser 
alterado, faça a alteração e salve-a. 

Na primeira etapa de cozimento de cada 
programa é possível programar o pré-
aquecimento automático; para a 
configuração, consulte o parágrafo "Função 
de pré-aquecimento". 

Feito isso, prossiga com a criação de outras 
etapas do programa; ao pressionar E4, o 
indicador da etapa se acende e o respectivo 
número começa a piscar, indicando que é 
possível escolher a próxima etapa a ser 

salva. Continue então com a introdução dos 
dados relativos à etapa escolhida e, no final, 
salve como descrito acima. Ao pressionar o 
manípulo 

E4 após ter escolhido a etapa a ser 
configurada, torna-se automaticamente 
possível trocar de receita. Para retornar ao 
menu inserir, guiado dos parâmetros da 
etapa da receita escolhida anteriormente, 
pressione novamente E4. 

Siga o procedimento descrito acima para 
criar todas as etapas. 

 
2.16 Iniciar/Interromper um programa de cozimento 

 
Após acessar o menu de gerenciamento de 

receitas pressionando o manípulo E4 (Fig. 1), 
selecione o programa de cozimento 
desejado. 

Pressione o manípulo P3 para iniciar e o 
cozimento selecionado inicia 
automaticamente. 

O visor D4 mostra, piscando, o número da 
etapa em andamento e mostra também o 
número total das etapas da receita. 

Para passar à próxima etapa manualmente 
durante o ciclo de cozimento, mantenha 
pressionado o manípulo E4 até que o visor 
D4 mostre o número da etapa seguinte. 

Para parar um programa em andamento, 
pressione a tecla de interrupção P3. 

Se a porta do forno for aberta durante um 
ciclo em andamento, o mesmo reinicia a partir 
do ponto da sua interrupção assim que a 
porta for fechada. 

 
2.17 Alteração dos parâmetros das etapas do programa 

 
Após acessar o menu de gerenciamento de 

receitas, é possível alterar os parâmetros das 
etapas de cozimento de um programa. 

Para tanto, selecione a receita que deseja 
alterar com o manípulo E4 (Fig. 1), escolha a 
etapa a ser alterada e, mediante os 
respectivos manípulos de ajuste, efetue as 
alterações desejadas. 

Confirme então os dados pressionando o 
respectivo manípulo e salve mantendo E4 

pressionado até que a mensagem "MEM" 
apareça no visor D4. 

Também é possível alterar os parâmetros 
da etapa em andamento durante o 
cozimento. 

Quando o ciclo terminar, se foram feitas 
alterações, mantenha pressionado o 
manípulo E4 até que a mensagem "MEM" 
apareça no visor D4. 
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2.18 Sinalizações e alarmes 
 

O dispositivo dispõe de sinalização de 
alguns alarmes com ou sem função de 

bloqueio, sempre acompanhados por um 
sinal acústico. 

 
 Causas possíveis 

ERR1 
• Intervenção ou mau funcionamento do termostato de 
segurança. 

ERR4 • Sonda da câmara de cozimento aberta ou em curto. 

ERR5 • Erro de comunicação com a placa mãe. 

ERR6 • Sinalização de porta aberta. 

ERR7 • Sonda do produto aberta ou em curto. 

ERR8 • Os parâmetros de cozimento introduzidos são inválidos. 

ERR9 
• Forno não atingiu temperatura configurada dentro de 60 
minutos. Realizar pré-aquecimento. 

ERR13 • Temperatura da placa mãe muito alta. 

 

CAPÍTULO III - INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
 
IMPORTANTE! 
Antes de qualquer operação, desconecte o 
equipamento da corrente elétrica e desligue 
o abastecimento de água e gás (se houver). 

� Procedimento diário: 
• A limpeza diária e cuidadosa dos fornos é 

importante tanto no que diz respeito à higiene 
alimentar como para a economia de energia. 
Manter as paredes internas da câmara de 
cozimento limpas ajuda na conservação do 
calor. Eis algumas observações e cuidados 
na preservação de seu equipamento: 

• Nunca utilize pós, esponjas de aço, facas, 
espátulas ou qualquer objeto perfurante. 
Procure manter a câmara interna sempre 
com aspecto de nova. 

• Não jogue água fria sobre o vidro quente. 
• Nunca jogue água na superfície externa do 

forno. Isso pode comprometer o painel de 
controle e componentes elétricos. 

• A superfície externa, o painel de controle e o 
vidro podem ser limpos usando a sequência: 
pano úmido, pano com detergente neutro, 
pano úmido, pano seco. 

� Procedimento semanal para limpeza da 
câmara interna: 

• Usar óculos de proteção e luva impermeável 
que alcance até o antebraço. 

• Se necessário, remova os suportes das 
bandejas (A) sem encostar nos bulbos no 
lado esquerdo da câmara de cozimento para 
limpá-las separadamente. 

  
• Baixe a temperatura do forno até menos de 

60 °C. 
• Aplique desengordurante com pulverizador 

ou pincel sobre toda a superfície interna. 
• Feche o equipamento e deixe agir de 5 a 10 

minutos com o forno desligado. 
• Enxágue o interior do equipamento até a 

remoção total do desengordurante com pano 
úmido, e após, um pano seco. 

• Seque o equipamento ligando-o a 150°C por 
5 minutos. 

• Mantenha a porta do forno entreaberta 
quando o forno não estiver sendo usado. 

Limpeza do vidro da porta 
Para limpar os vidros use apenas água 

morna, evitando o uso de panos ou 
substâncias ásperas. 

 Não limpe os vidros quando ainda 
estiverem quentes. 

Limpeza do ventilador e do sistema de 
aquecimento 

É necessário limpar o sistema de 
aquecimento e o ventilador periodicamente 
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para evitar o acúmulo de sujeira, que se torna 
difícil de remover ao longo do tempo. 

Siga as seguintes instruções: 
• Remova os suportes das bandejas (A). Os 

painéis perfurados e o painel posterior (B). 

 

• Borrife a câmara com um detergente 
desengordurante apropriado para uso 
alimentar. 

• Feche a porta e aguarde de 15 a 20 minutos 
para que o detergente faça efeito; 

• Enxágue a parte interna da câmara com água 
limpa. 

• Remonte o painel posterior e os suportes das 
bandejas na mesma ordem. 

• Inicie um ciclo de cozimento por convecção a 
150 °C para secar a câmara. 

 
3.1 Instalação / reposição dos recipientes 

 
Desenrosque a tampa com o tubo (A) 

conforme a imagem abaixo, descarte o 
recipiente de acordo com os regulamentos 
em vigor nos países de destino do forno, 

mantendo a tampa com o tubo. 
Desenrosque a tampa do recipiente cheio e 

enrosque a tampa com o tubo ao novo 
recipiente. 

 

CUIDADO! 
O comprimento do tubo inserido na tampa é calibrado! Jamais o desloque. 
 

3.2 Análise de algumas avarias 
 

 
Possíveis causas 

Não há saída de agente químico 
ou a pressão é insuficiente 

• Agente químico esgotado. 
• Tampa do recipiente muito apertada. 
• Bomba de tiragem danificada. 
• Vazamentos nos canos. 
• Bicos entupidos. 

Não há saída de água ou a 
pressão é insuficiente 

• Vazamentos nos canos. 
• Bicos entupidos. 
• Eletroválvula de passagem de água danificada. 
• Falta de fornecimento de água da rede hídrica. 

Vazamento de água pela porta. • Borracha de vedação danificada. 
• Porta não corretamente fechada. 
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CAPÍTULO IV - INSTRUÇÕES DE LIMPEZA 
 

4.1 Modelos digitais com programas 
 
Os fornos digitais com programas são 

equipados com três tipos diferentes de 
lavagem totalmente automáticas. Estes se 
diferenciam pela duração e pela repetição 

das várias fases, associadas à limpeza da 
câmara de cozimento a ser realizada. 

Há também a possibilidade de realizar um 
ciclo de enxágue simples com água fria. 

 
4.1.2 Execução de um ciclo de lavagem 

 
Para selecionar um ciclo de lavagem, entre 

no menu dos programas pressionando o 
manípulo E4. 

Quando o visor D4 e os leds ao redor do 
manípulo começarem a piscar, gire o 
manípulo E4 para consultar o elenco de 
programas inseridos no forno e selecione o 
programa desejado. 

 

As primeiras quatro opções representam os 
ciclos de lavagem, que são identificados 
como: 

CL01 - Ciclo de lavagem breve 
CL02 - Ciclo de lavagem médio 
CL03 - Ciclo de lavagem longo 
rInS - Ciclo de enxágue 
 
Após escolher a lavagem adequada para a 

limpeza da câmara de cozimento, confirme-a 
pressionando o manípulo E4.

 
4.1.3 Início e término de um ciclo de lavagem 

 
Após selecionar o ciclo de lavagem, 

pressione a tecla, Iniciar / Parar para 
iniciar a sua execução. 

Tratando-se de ciclos de lavagem 
completamente automáticos, o forno 
prosseguirá de forma autônoma em todas 
as suas fases se a temperatura da 
câmara de cozimento no momento de 
início for inferior a 50 °C; caso contrário, 
a única operação que o usuário é 
solicitado a fazer é abrir a porta para 
resfriá-la e, em seguida, fechá-la 
novamente para iniciar a lavagem 
selecionada. 

O resfriamento é uma precaução para 
evitar o início de programas de lavagem a 

temperaturas muito altas. 
Finalizado o inteiro ciclo, o forno emite 

um sinal acústico e a mensagem "fim de 
lavagem” é exibida no visor de 
temperatura. 

Realize qualquer operação para 
retornar ao modo de cozimento manual 
ou programado. 

CUIDADO! 
Retire as bandejas, grelhas ou outros 

recipientes de alimentos da câmara de 
cozimento antes de iniciar um ciclo de 
lavagem. 

Não abra a porta quando um ciclo de 
lavagem está em andamento. 

 
4.1.4 Interrupção de um ciclo de lavagem 

 
É possível interromper o ciclo de lavagem 

iniciado a qualquer momento.  
Para tanto, mantenha pressionado o 

manípulo E4 dos programas por 5 segundos; 
quando esse tempo for atingido, o forno 
executará automaticamente um ciclo de 

enxágue. 
Esta operação é realizada para colocar o 

forno em condições seguras de uso 
imediatamente após a conclusão intencional 
de um ciclo de lavagem em andamento. 
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4.1.5 Casos excepcionais 
 

Queda de energia elétrica 
 
No caso em que durante um ciclo de 

lavagem se verifique uma queda de energia 
elétrica por qualquer motivo, quando forem 
restauradas as condições de energia, é 
exibida uma tela que permite optar pela 
continuação do programa em andamento ou 
pela sua interrupção. 

Se optar por interromper o programa, uma 
mensagem solicita o fechamento da porta e é 
realizado um ciclo de enxágue. 

Se optar pela continuação da lavagem que 
foi interrompida, a mesma continua a partir do 
ponto da sua interrupção. 

 
Abertura involuntária da porta 
 
A porta não deveria ser aberta durante o 

ciclo, mas se isso ocorrer acidentalmente, é 
exibida a mesma tela de queda de energia, 
com as mesmas opções de escolha e 
continuação do ciclo de lavagem 
interrompido.

 
4.1.6 Tabela de tempos e consumo 

 

Tipo de 
lavagem Duração Detergente Secante Água 

CL01 54 min 0,3 l 0,3 l 60 l 

CL02 1h 0,6 l 0,3 l 60 l 

CL03 1h30  1,2 l 0,3 l 90 l 

rInS 7 min / / 30 l 

CAPÍTULO V - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 

A Tramontina faz o gerenciamento dos 
recursos naturais para otimizar suas 
utilizações, reduzir os desperdícios e assim 
minimizar os impactos dos seus consumos e 
de seus produtos. Saiba mais em: 

https://tramontina.com.br/sobre/responsabil
idade-ambiental. 

 
Embalagem: Os materiais que compõem a 

embalagem são recicláveis. Por isso, para 
fazer o descarte, separe adequadamente os 
plásticos, papéis e papelão que fazem parte 
da embalagem deste produto, destinando-os 
preferencialmente, a recicladores. 

 

Produto: Este produto é desenvolvido com 
materiais recicláveis e que podem ser 
reutilizados, contudo não pode ser 
descartado junto ao lixo doméstico. Dessa 
forma, observe a legislação local para fazer o 
descarte do seu eletrodoméstico de forma 
correta, sem prejudicar o meio ambiente. 

ATENÇÂO: O usuário contribui para 
prevenir as potenciais consequências 
negativas para o ambiente e para a saúde se 
assegurar o descarte apropriado deste 
produto. 
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 CAPÍTULO VI -  PRODUTOS QUÍMICOS RECOMENDADOS
 

ATENÇÃO! 
A Tramontina recomenda o detergente e secante especificados abaixo. São produtos testados e 

aprovados pela área técnica da Tramontina. A utilização dos mesmos, garante o bom funcionamento 
do equipamento. 

O não cumprimento desta recomendação torna inválida a garantia das peças que entram em contato 
com o detergente e o secante. 

 
Detergente 

1. Identificação do produto 

Denominação: SUMA GRILL 
Código do produto: BR002371 

2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas 

Detergente desincrustante alcalino para remoção de gordura carbonizada. 

3 Identificação do fornecedor 

Diversey Brasil Indústria Química LTDA 
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125, Socorro, São Paulo – SP, CEP 04764-020 
Tel.: 0XX11 5681-1300 

 

Secante 

1. Identificação do produto 

Denominação: SUMA RINSE 5 
Código do produto: BR002356, BR002357 

2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas 

Secante abrilhantador para lavagem mecânica. 

3 Identificação do fornecedor 

Diversey Brasil Indústria Química LTDA 
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125, Socorro, São Paulo – SP, CEP 04764-020 
Tel.: 0XX11 5681-1300 

Número do telefone de emergência: 

SAC: 0800 77 999 12 e-mails: sac.br@sealedair.com 
Centro Toxicológico: Tel (0XX11) 5012-5311 ou 0800 7713 733 
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ANEXOS 
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CAPÍTULO VII – ESQUEMAS GERAIS 
 

7.1 Esquemas de instalação 
 

7.1.1 B-Chef 

LEGENDA 
 
A – Entrada de água ¾” 
B – Descarga de água 
C – Alimentação elétrica 
D – Painel esquerdo removível 
E – Ponto equipotencial 
F – Fornecimento de gás 
G – Descarga de gases 
H – Chaminé de vapor 
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  A PROPRIEDADE DESTE MANUAL É RESERVADA POR LEI, SENDO PROIBIDA A SUA 
REPRODUÇÃO E/OU DISTRIBUIÇÃO EM QUALQUER FORMA SEM A NOSSA AUTORIZAÇÃO. 
 

PT 
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