IMPORTANTE
•

CERTIFIQUE-SE que as panelas tenham um fundo plano e liso, que não
apresentem imperfeições, pois podem danificar esteticamente a sua chapa
vitrocerâmica.
NÃO UTILIZE panelas de alumínio, cobre, pedra sabão, louça, vidro ou com
revestimento cerâmico, pois podem riscar e/ou manchar a chapa vitrocerâmica.
Isso ocorre devido à baixa resistência desses matérias a temperatura, que
acabam liberando partículas que se fundem com a chapa Vitrocerâmica.
NUNCA deixe que caia sobre a chapa resíduos de plástico, açúcares ou
alimentos açucarados, pois os mesmos são difíceis de remover e acabam
danificando esteticamente a chapa Vitrocerâmica.
PARA FOGÕES COM FURO NA CHAPA VITROCERÂMICA deve ser
utilizado o colarinho enviado junto com produto. Nunca adapte outro colarinho
para a instalação da chaminé, pois o tamanho incorreto juntamente com calor
dilata o material, forçando e ocasionando a quebra chapa Vitrocerâmica.

•

•

•

•

PARA
A
INSTALAÇÃO
DA
CHAMINÉ
EM
CHAPA
VITROCERÂMICA COM FURO deve obrigatoriamente ser fixado os canos
da chaminé junto ao acabamento do forro e/ou de forma que o peso não fique
sendo sustentado pelo furo da chapa Vitrocerâmica.
PARA LIMPEZA DA CHAPA VITROCERÂMICA escanei o CÓDIGO
QR baixo para assistir como realizar a limpeza da chapa:

•
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Prezado Cliente
Parabéns pela compra de um fogão a lenha Antonow. Este é um
produto que foi desenvolvido e produzido como é feita uma pequena
obra de arte. Cada detalhe foi feito da melhor forma possível para que
você tenha um fogão que seja eficiente e que resista ao tempo.
A Antonow traz também o conforto e a tradição que só um bom
fogão a lenha proporciona. É com este pensamento que
apresentamos o melhor de um produto exclusivo e artesanal, pois
sabemos da nossa responsabilidade em sua escolha.
Todo o processo de desenvolvimento possui um rigoroso controle
de qualidade sempre pensando em sua comodidade, para isso
trazemos neste produto a tecnologia, design e inovação que só uma
empresa com mais de 45 anos no mercado pode proporcionar.

Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança,
uso adequado e montagem de seu fogão a lenha Antonow.
Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto,
siga corretamente suas instruções e guarde-o para que possa
consultá-lo sempre que for necessário.
Em caso de dúvida ligue gratuitamente para ANTONOW
pelo número 0800 645 9870 ou (55) 9 9166-0030 se preferir
pode
entrar
em
contato
pelo
e-mail:
posvenda@antonow.ind.br
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1 INTRODUÇÃO
Os fogões a lenha ANTONOW foram desenvolvidos para uso doméstico.
Não é recomendado para outros fins. Siga as instruções de instalação e de
utilização para garantir o melhor desempenho. Seu uso adequado bem
como a manutenção periódica prolongará a vida útil do produto.
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2 ALERTAS DE SEGURANÇA
• EVITE o contato com a lenha/carvão ou com as brasas. Recomenda-se o
uso de luvas térmicas.
• CUIDADO ao utilizar óleo, gorduras ou produtos inflamáveis, pois os
mesmos são combustíveis. Os materiais inflamáveis podem explodir causando
incêndio, danos materiais e físicos.
• EVITE dormir ou sair de casa com lenha ou brasa ainda acesa e nunca o
deixe aos cuidados de crianças sem a supervisão de um adulto ou responsável.
• NUNCA deixe panos, itens de plásticos ou materiais inflamáveis próximo
ao fogão ou utilizar o produto perto ou debaixo de cortina.
• NUNCA modifique ou altere as partes do produto, pois perderá a garantia.
• NUNCA utilize papel alumínio ou manta grill sobre a chapa Vitrocerâmica,
pois com o aquecimento o mesmo será fundido na chapa causando danos
estéticos.
• MANTENHA a porta do queimador sempre fechada durante o
funcionamento, evitando que fagulhas saltem para fora.
• EVITE arrastar seu produto, pois poderá danificar tanto seu produto
quanto o ambiente onde ele está instalado.
• CERTIFIQUE-SE de sempre apagar totalmente o fogo após o seu uso.
• Se o produto apresentar MARCAS DE QUEDA ou DANOS NA
EMBALAGEM, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro
para o usuário.
• TENHA CUIDADO com crianças, pois elas podem encostar ou mexer
em alguma parte quente podendo ocorrer queimaduras ou em machucados
ao bater-se.
• EVITE encher o queimador ou deixar pedaços de lenha excedente para
fora do fogão, mantenha a porta fechada.
• NÃO ARMAZENE utensílios e lenha no interior do forno. Não
aconselhamos a secagem de lenha no forno, sob risco de incêndio.
• NUNCA armazene álcool, gasolina ou qualquer outro produto inflamável
próximo ou no interior do fogão.
• NÃO DEIXE panos, itens de plásticos ou materiais inflamáveis sobre a
chapa, dentro da caixa base inferior ou nos varões durante o uso do fogão.
• REALIZE A LIMPEZA regularmente do seu produto, principalmente nas
partes internas do forno.

6

3 CONHECENDO SEU PRODUTO
Os fogões ANTONOW são desenvolvidos em vários modelos, divididos em
dois tipos de matérias: Inox (100% inox) e Aço Carbono pintado (com
detalhes em inox), é possível também optar por dois tipos de chapa - Ferro
Fundido (alguns modelos) ou Vitrocerâmico (todos os modelos), além de
possuírem ou não forno.

A tabela na próxima página contém as principais características e seu
respectivos modelos.
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TABELAS DE MEDIDAS E PESOS
Modelo

Chapa (CxL)

Brasil

75x45

Dimensão
Chaminé
forno
(cm)
(interno)*
32,5x22,5x62
13

Compacto

65x45

32,5x22,5x62

Montreal

75x45

38x30x41,5

Mônaco

90x57

Colonial
Roma
Milão
Munique

Saída chaminé

Peso Máximo
do Produto
(Kg)

Acima do Forno

145,00

13

Acima do Forno

121,00

11,5

Posterior E/D

93,00

11,5

Chapa Vitro E/D ou
Posterior E/D

98,00

25x22,5x37,5

11,5

Posterior E/D

63,00

Nº 2 - 87-53

30x21x46

11,5

Posterior E/D

85,00

65X45

31,5x22,5x47

11,5

Posterior E/D

85,60

Nº 1 - 79-48

75X45
65X45

40x26x49,5

N/A
N/A

13
11,5

Posterior
Centralizado
Posterior
Centralizado

112,00
62,40

* Medidas em cm (comprimento x altura x largura)

4 COMO INSTALAR SEU FOGÃO

ATENÇÃO
A montagem é responsabilidade do cliente. A montagem deve ser feita de
acordo com as instruções presente nesta seção do Manual.

Os produtos Antonow são embalados com caixa de papelão e
proteção extra de madeira, para desembalar recomendamos a retirada
das madeiras com cuidado.

4.1 RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO
• O fogão ANTONOW deve ser instalado em local nivelado, longe de
refrigeradores, cortinas, sofás ou qualquer tipo de material
combustíveis. Os pés do produto não são reguláveis e em alguns casos
os pés podem vir separados do fogão. Se necessário, instale-os.
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• Em locais com piso de madeira, carpete ou materiais sintéticos
similares aconselhamos a posicionar o fogão sobre uma chapa de metal
ou material de alvenaria.
• Respeite uma distância de no mínimo 20 cm entre móveis e paredes
como visto na figura a baixo.

4.1.1 MONTAGEM MODELOS MÔNACO,
ROMA E MONTREAL
Os fogões modelos Roma e Montreal não
necessitam de uma pré-montagem para sua
utilização. O modelo Mônaco necessita de
instalação dos pés (Inclinar o fogão para poder
parafusar os pés embaixo). Em seguida posicionar e
nivelar o produto para instalação da chaminé.
Ao instalar deve-se respeitar a distância de 20 cm
dos móveis e paredes.
Sugerimos que retire os adesivos presentes na
chapa Vitrocerâmica e nas abas de inox do produto.
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4.1.2 MONTAGEM MODELO COLONIAL
1) Para a correta montagem do seu fogão
inicialmente instale os pés. Abaixo do fogão
está fixo um parafuso com porca e arruela,
encaixe o pé corretamente em seguida aperte
a porca contra o pé (figura 1).
2) Posicione o fogão e ajuste o nivelamento
(figura 2).
3) Após nivelar retire todos os adesivos
persente na chapa Vitrocerâmica e na aba
quando houver.

4.1.3 MONTAGEM MODELO BRASIL
1) Ajuste a caixa base no local de uso e confira
o nivelamento.
2) Parafuse a mesa inox na caixa base conforme
parafusos anexos. Em seguida instale as chapas
planas nos recortes presentes na lateral da
caixa base (figura 1).
3) Fixe o queimador através dos parafusos
Philips na parte frontal da caixa base e os
fixadores específicos (em forma de “L”),
com dois parafusos Philips, na parte frontal
do fogão (figura 2 e 3).
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4) Posicione o forno de modo a encaixar
corretamente a saída do queimador com a
entrada no forno (figura 4) parafuse o forno com
a caixa base.
Obs.: Para facilitar o encaixe, no momento do
posicionamento do forno, incline-o. Após o
encaixe, parafuse-o.
5) O termômetro do forno é embalado separadamente para evitar
danos durante o transporte. Instale o termômetro no orifício da porta
do forno ajustando a contra porca na rosca do termômetro
moderadamente, para evitar danificar o termômetro.
6) Se necessário, inverta os puxadores voltados para a parte interna.

4.1.4 MONTAGEM MODELO COMPACTO
1) Ajuste a caixa base no local de uso, confira o
nivelamento.
2) Parafuse a mesa inox na caixa base conforme parafusos
anexos. Em seguida instale as chapas planas nos recortes
presentes na lateral da caixa base (figura 1).

3) Instale na parte frontal onde será colocado o queimador
as chapas dobradas em “L”, posicione o queimador e fixe-o.
Em seguida fixe a chapa com 2 furos na parte posterior do
queimador (figura 2 e 3).
4) Posicione o forno de modo a encaixar corretamente
a saída do queimador com a entrada no forno. Em
seguida parafuso o forno na caixa base.
11

Obs.: Para facilitar o encaixe, no
posicionamento do forno, incline-o.

momento do

5) O termômetro do forno é embalado separadamente
para evitar danos durante o transporte. Instale o
termômetro no orifício da porta do forno ajustando a contra
porca na rosca do termômetro moderadamente, para evitar
danificar o termômetro.
6) Se necessário, inverta os puxadores voltados para a parte
interna.

4.1.5 MONTAGEM MODELO MILÃO E MUNIQUE
1) Ajuste a caixa base no local de uso, confira
o nivelamento.
2) Parafuse as 4 chapas na caixa base do
Milão. São 2 fixadores planos na parte
posterior (Milão e Munique) e 2 fixadores
em formato “L” na frente (figura 1)
somente para o Milão.
3) Posicione o queimador sobre a caixa
base encaixando nas orelhas (Munique) e o
ajuste (figura 2).
4) Com o queimador corretamente
posicionado/encaixado,
parafuse
o
queimador com a caixa base fixando-os
inicialmente pela parte posterior (figura 3).
5) Fixe com os parafusos as chapas em
“L”, unindo o queimador e a caixa base na
parte frontal do fogão (Milão) (figura 4).
6) Se necessário, inverta os puxadores
voltados para a parte interna.
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4.2 INSTALAÇÃO DA CHAMINÉ
RECOMENDA-SE que a instalação da chaminé seja executada por
profissional especializado em funilaria.
INDICAMOS a montagem da chaminé com o mínimo de curva, pois
facilita o funcionamento e evita o retorno de fumaça.
Vista interna saída chaminé

Vista externa altura da chaminé

Altura da Cumeeira

Como observado na figura acima a chaminé deverá ser
instalada acima da cumeeira.
ACONSELHAMOS que seja feita uma vedação uma boa vedação
nas junções dos canos para um maior rendimento do seu fogão.
SUGERIMOS que seja feita uma vedação com argamassa entre o furo da
parede e saída da chaminé.
PARA
INSTALAÇÃO
DA
CHAMINÉ
EM
CHAPA
VITROCERÂMICA COM FURO deve obrigatoriamente ser fixado os
canos da chaminé junto ao acabamento do forro e/ou de forma que o peso não
sendo sustentado pelo furo da chapa Vitrocerâmica.
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Para a instalação da saída em chaminé de alvenaria RECOMENDAMOS
que após a passagem da curva para o duto de alvenaria FAZ-SE necessário
inserir ao menos um metro de cano para o correto funcionamento da
exaustão. Para o melhor visualize as imagens abaixo.

Obs.: Caso seu fogão seja instalado a mais
de 50 cm da parede é necessário efetuar
uma inclinação pra cima de 5 cm no cano,
conforme a figura ao lado.
ACONSELHAMOS que utilize uma
chapa de telhado adequada ao tipo de telha para uma melhor vedação.
Recomendamos que utilize chapéu metálico do tipo canhão ou do tipo
“H”, pois estes são mais eficientes e ajudam e impedir o retorno da
fumaça.
Obs.: A Antonow não oferece garantia a componentes do fogão
danificados por infiltração de água ocasionada pela má instalação do
produto.
14

A saída final da chaminé deve ficar no mínimo um metro acima do
telhado (cumeeira). Esta medida impede a criação de redemoinhos de
vento, que prejudicam a eficiência do produto.
NUNCA utiliza redutores ou objetos que possam reduzir o diâmetro
da chaminé.
SUGERIMOS que a chaminé de alvenaria tenha um vão de passagem de
fumaça com no mínimo 15 cm de diâmetro interno.
RECOMENDA-SE realizar anualmente a limpeza da chaminé,
evitando o acúmulo de resíduos.
Optando pelo cano de inox que possuem uma melhor durabilidade,
sugerimos que seja utilizado canos duplos.
Se seu produto for instalado em local onde anteriormente havia outro,
é necessário efetuar uma limpeza em toda a chaminé ou a completa
substituição da mesma, isso diminui a possibilidade de possíveis
problemas do retorno da fumaça.
OBS: A Antonow também disponibiliza toda a canalização para a saída
da fumaça, com modelos simples ou duplos, em inox ou galvanizados.

4.3 INSTRUÇÕES FINAIS
Para utilizar pela primeira vez, certifique-se que o mesmo está instado
corretamente conforme informações presentes nesse manual no título 4
(COMO INSTALAR SEU FOGÃO página 8).

IMPORTANTE
Antes do primeiro uso é necessário remover toda a película que cobre as
superfícies de aço inox de seu fogão.

EM FOGÕES COM CHAPA VITROCERÂMICAS: Remover o
adesivo informativo sobre a chapa;
EM FOGÕES COM CHAPA DE FERRO: Remover o óleo protetor
presente na chapa de ferro utilizando um pano.
15

Obs.: Durante o transporte, pode ocorrer a queda de algumas partes
da cimentação presente no queimador (cimento, areia ou terra
refratária). Isso não irá prejudicar a eficiência do produto, em casos
que ocorra vazamento de fumaça recomendamos que utilize terra
refratária ou silicone de alta temperatura para fazer a vedação.
EM FOGÕES COM SERPENTINA: somente faça fogo após as
tubulações e rede de água estarem devidamente instaladas e os canos
da serpentina completamente cheios de água. Após instalar da
tubulação certifique-se que nos canos não tenham ar.
A instalação dos canos de entrada de água fria e saída de água
aquecida devem estar OBRIGATORIAMENTE no mesmo
nível da entrada do fogão ou acima, NUNCA em um nível
mais baixo.
Água aquecida
Água fria

Água aquecida

Água fria

NUNCA utilize o produto caso por algum motivo a circulação de
água seja comprometida, pois poderá ocorrer a ruptura do cano,
danificando o produto e podendo resultar em um acidente.
Obs.: A serpentina é um item opcional. A ANTONOW não se
responsabiliza pela instalação e conexão à rede de água. Recomendase que seja instalado por um profissional especializado em
encanamento térmico residencial.

NOTA
A ANTONOW reserva-se o direito de alterar dados, projetos e
características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
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5 RECOMENDAÇÕES AO UTILIZAR
Para utilizar o produto pela primeira vez, é necessário que seja feito
inicialmente um fogo brando e posteriormente aumente gradualmente o
fogo de acordo com a necessidade.

IMPORTANTE
As superfícies internas de aço inox do forno escurecem e/ou amarelam após
o primeiro uso, podendo adquirir um aspecto áspero assemelhando a
ferrugem. Isso é normal e não afeta a sua eficiência e durabilidade.

IMPORTANTE
A chapa de Ferro Fundido após a primeira utilização muda de cor, passando
ter um aspecto azulado acinzentado. Isso é normal e não afeta a sua
eficiência e durabilidade.

RECOMENDAMOS a utilização de lenha de reflorestamento.
CUIDADO ao manusear produtos inflamáveis ou combustíveis no
momento do acendimento, certifique-se que a quantidade utilizada não
irá causar acidentes.
NUNCA deixe o fogo acesso sem a supervisão de um adulto ou
responsável.
MANTENHA seu fogão sempre limpo por motivo de higiene, segurança
e durabilidade.
EVITE usar panelas com o fundo disforme (fundo torto) pois estas não
estarão em contato direto com a chapa vitrocerâmica e perderão a
eficiência. Sugerimos a utilização de panelas de aço inox.
A base dos utensílios de cozimento deve estar sempre limpa, seca e livre.
EVITE deixar acúmulo de resíduos como temperos ou gorduras nas
paredes internas do seu forno. Estes resíduos podem provocar ferrugem
ou mesmo comprometer o desempenho de seu produto.
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5.1 ACENDIMENTO E REGULAGEM DO FOGO
Para iniciar o fogo sugerimos o empilhamento de chumaços de papel ou
gravetos, em seguida posicione a lenha de forma a não restringir a entrada de
ar e depois ateie fogo utilizando um isqueiro ou fósforo.
Ao iniciar o fogo mantenha a saída de fumaça totalmente aberta até que
ocorra o aquecimento do produto, isso ajuda a minimizar a ocorrência de
retorno de fumaça pelo queimador. Após aquecimento poderá regular a
abertura da saída de fumaça de acordo com a necessidade de aquecimento do
produto.

IMPORTANTE
Cuidado ao utilizar líquidos ou produtos inflamáveis para iniciar o
acendimento do fogo, pois podem ocasionar acidentes.

Os modelos de Fogões Brasil, Compacto, Munique, Milão e Colonial
possuem o sistema de abertura da saída de fumaça convencional, sendo
que quando deslocando (puxando) para fora a saída de fumaça estará
totalmente aberta, como visto nas figuras ao lado.

18

Para os modelos Roma, Mônaco e Montreal possuem um sistema próprio
para abertura da saída de fumaça, sendo que quando o puxador estiver
próximo ao fogão a abertura da saída de fumaça estará totalmente aberta,
quando o puxador estiver deslocado (puxado) para fora a saída de fumaça
será estrangulada, forçando a passagem da fumaça por baixo do forno.
Obs. 1: A temperatura do forno não pode ser regulada, porém sofre
influência do fogão conforme a quantidade de lenha (brasa) presente no
queimador e também pela regulagem do puxador.
Obs. 2: Para um correto uso do forno deve-se levar em conta que ao
estrangular o fogão a temperatura do forno irá aumentar gradativamente
e consequentemente a passagem da fumaça pela parte inferior do forno
(elevando a temperatura), resultando em assados mais uniformes.
Obs. 3: Não exagere na quantidade de lenha, pois irá aumentar a chances
de queimar seu assado, caso isso ocorra sugerimos que abra a porta do
forno para diminuir sua temperatura.

6 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para a limpeza utilize produtos recomendados aqui neste manual, produtos
não listados poderão prejudicar ou danificar a estética do produto.
• Para EVITAR QUEIMADURAS certifique-se de que o produto
esteja frio, prevenindo assim um acidente.
• Para AUMENTAR A VIDA ÚTIL do seu fogão a lenha,
recomendamos que limpe o produto com cuidado após o uso.
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• RECOMENDA-SE evitar que o seu produto fique longos períodos
sem ser utilizado, evitando que a umidade o danifique. Quando o fogão
não estiver em uso recomenda-se acendê-lo a cada 30 dias para retirar a
umidade interna;
• LIMPEZA DA CHAMINÉ: Sugerimos que ao menos duas vezes ao
ano seja feita a limpeza completa da chaminé afim de evitar que a eficácia
do produto seja comprometida.
• LIMPEZA INTERNA NO FOGÃO:
regularmente faça a limpeza para manter
a eficiência do produto. Limpe o
queimador e o cinzeiro quando achar
necessário.
Em todos os modelos indicamos que faça
uma limpeza interna regularmente (2
vezes por ano).
Para os modelos Roma, Montreal e Mônaco: remova a
chapa inferior do forno, para ter acesso e efetuar a
limpar as cinzas que acumulou abaixo do forno, como
pode ser observado na figura ao lado.
Para os modelos Brasil e Compacto: faz-se necessário a
remoção do forno para conseguir acesso e realizar a
limpeza interna.
Nós modelos Munique, Milão e Colonial: a limpeza se
concentrará na remoção das cinzas no queimador e no
cinzeiro.
• LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PINTADA: utilize um pano macio
e umedecido de água para a limpeza (cuidado para não riscar).
NUNCA utilize produtos abrasivos ou produtos químicos na pintura
do produto como detergentes, sabão, álcool, removedor de manchas
ou qualquer outro produto de limpeza, pois ocorrerá a reação da tinta
com o produto, acarretando na deterioração da pintura.
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• LIMPEZA NOS DETALHES EM INOX E FORNO:
recomendamos que passe uma esponja (lado amarelo) ou pano macio
com detergente ou sabão neutro sobre a área. Em seguida limpe até
que não haja mais resquício do produto. Esse processo se necessário
poderá ser repetido.
OBS: não deixe acumular gorduras ou resquício de comida
nas paredes do forno, o acúmulo pode resultar na diminuição
da vida útil do produto ou incidentes.
• LIMPEZA NA CHAPA DE FERRO: para a limpeza, indicamos
que a chapa esteja levemente aquecida (cuidado para não se queimar),
utilize uma lixa de ferro fina para retirar as sujeiras ou marcas de
ferrugem esfregando com cuidado para não danificar.
É normal que a chapa de Ferro Fundido enferruje, isso ocorre devido
a presença de gotículas de água no ar ou de umidade provida da lenha
ainda verde ou úmida. Quando aparecer pontos de ferrugens,
recomendamos que passe a lixa sobre o local até retirar os resquícios.
Toda chapa de Ferro Fundido após aquecimento sofre variação da sua
cor resultando na cor azul acinzentada, isso é um processo natural, não
interferindo no desempenho do produto.
• LIMPEZA NA CHAPA VITROCERÂMICA: para realizar a
limpeza da chapa Vitrocerâmica, sugerimos que utilize uma esponja,
(macia - lado amarelo) ou pano macio (de algodão) com detergente ou
sabão neutro.

IMPORTANTE
NUNCA utilize sobre a chapa Vitrocerâmica/Ferro: papel alumínio, manta
grill ou similares. Os mesmos com o aquecimento se fundem sobre a chapa,
ocasionando manchas brancas permanentes.

ATENÇÃO
NÃO INDICAMOS a utilização
de produtos abrasivos para realizar a
Com
a
queima
da
lenha
ocorre
a
formação
da fuligem na parte interna do
limpeza da chapa.
fogão (a baixo da chapa Vitrocerâmica), dificultando a visualização da chama,
esse processo ocorrerá diversas vezes durante seu uso. É um processo natural
e não irá alterar a performance do produto.
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NÃO UTILIZE panelas de alumínio, pedra sabão, louça, vidro ou com
revestimento cerâmico, pois podem riscar e/ou manchar a chapa
vitrocerâmica.
Para manchas com aspecto branco,
sugerimos que aplique com a chapa
levemente aquecida água e detergente ou
sabão neutro, deixando agir por um tempo
(30 minutos), em seguida sobre a mancha
esfregue a parte amarela da esponja, ao
final retire todo produto com um pano
seco. Caso a mancha persista poderá
utilizar um limpador multiuso, lembrando
que
o
produto
não
poderá
ter
componentes abrasivos, se necessário
repita processo de limpeza.
Obs.: Não permita que o limpador multiuso entre
em contato com a pintura.
Para resíduos de alimentos presentes na
chapa Vitrocerâmica deixe por algum
tempo água e detergente/sabão neutro sobre a região, em
seguida utilize uma espátula (de lâmina ajustável ou espátula
para cozinha verificando se a lâmina possua serrilhados), para
remover a sujeira (cuidado para não riscar a chapa). Caso haja
necessidade repita o processo.
OBS: Não utilize produtos químico sobre a chapa Vitrocerâmica não
mencionado aqui neste manual, pois pode danificar o seu produto.

CUIDADO
Após caramelizar, o AÇÚCAR OU ALIMENTOS AÇUCARADOS
podem provocar pequenos danos estéticos a superfície da chapa vitrocerâmica
danificando esteticamente o produto. Isso não prejudicará a eficiência da
chapa.
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7 TERMO DE GARANTIA
• A ANTONOW oferece garantia a este produto por ela comercializado
contra qualquer defeito de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses,
sendo 09 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia,
conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
• O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal
de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo
que a garantia será válida somente mediante a apresentação da nota fiscal de
compra e o número de série do produto.
• Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito
da data da compra deve-se entrar em contato com a revenda onde o produto
foi adquirido ou diretamente com a ANTONOW. Registrar descrevendo por
escrito e/ou através de vídeo e foto o problema reclamado, sempre que
possível, a fim de facilitar o reconhecimento do possível defeito.
• Ao receber o pedido de assistência técnica, realizaremos a análise das
informações enviadas pelo cliente relatando o ocorrido para verificar se é
necessário o produto para avaliação. A ANTONOW não será responsável
por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévio aviso e
autorização.
• A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo
de defeitos de fabricação constatados pela ANTONOW e efetivados pela
mesma.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou contratual
se:
• As recomendações de uso e de limpeza deste manual não forem
respeitadas.
• O fogão for montado ou utilizado em desacordo com o Manual de
Instruções.
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• Defeitos decorrentes de acidentes, mal acondicionamento, uso
inadequado, agentes da natureza, mau uso, falta de limpeza ou limpeza
incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, riscos internos e externos
assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do
produto.
• A etiqueta de identificação do produto estiver com número de série
retirado e/ou alterado.

A garantia legal e/ou contratual não cobre:

• Peças desgastadas pelo uso normal/natural.
• Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio,
amassamentos, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como
descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc.
• Funcionamento anormal do seu fogão decorrente da falta de limpeza e
excesso de resíduos.
• Problema de oxidação/ferrugem causados pela instalação em ambientes de
alta concentração salina, tais como regiões litorâneas ou instalações em
ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos
ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.
• Riscos e manchas na chapa vitrocerâmica ou de ferro fundido.
• Quebra da chapa vitrocerâmica
• Rachaduras ou quebra da chapa de ferro fundido.
• Modificação da coloração da superfície de aço inox do forno.
• Ausência da Nota Fiscal de compra do produto.
• Utilização e instalação em desacordo com o Manual de Instruções.
• Chaminé irregular, vedação inadequada e/ou infiltração de água.
• Mudança na coloração e brilho dos componentes de aço inox.
• Danos decorrentes de acidentes de transporte e manuseio, sendo de
responsabilidade da transportadora.

ATENÇÃO
Após o período da abrangência de garantia, todas as despesas em virtude de
reparos e peças ou qualquer tipo de suporte SERÃO AO ENCARGO
EXCLUSIVO E TOTAL DO CONSUMIDOR SOLICITANTE.
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8

TRANSPORTE E RECEBIMENTO

• Ao receber seu fogão deve ser realizada uma inspeção visual (com a
presença do entregador). Para isso inicie verificando se a embalagem de
seu produto apresenta danos. Remova a embalagem e verifique possíveis
estragos causados em sua mercadoria durante o transporte.
• Ao constatar danos ao seu produto deve-se devolver o todos os
volumes constantes em sua nota.
• Não será possível ressarcimento de danos oriundos ao transporte após o
recebimento do produto e/ou assinatura do Documento Auxiliar de
Conhecimento de Transporte (DACTE) emitidos pela transportadora ou
recebimento.
• Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado no ato
da inspeção ao entregador que irá informar a transportadora e instruí-lo
sobre o procedimento para realizar a devolução.
• Para agilizar o processo de reparação dos danos causados sugerimos que
informe em seguida também (com foto do ocorrido e cópia da nota
fiscal) ao fabricante do produto.
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Condições Gerais
• A ANTONOW não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em
seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além
das aqui explicitadas.
• A ANTONOW reserva-se o direito de alterar o produto, suas
características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu
manual, sem prévio aviso.
• Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser
imediatamente comunicado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor da
ANTONOW.
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PREENCHA AQUI OS DADOS DE GARANTIA

N. Série/Modelo: __________________________________________
Consumidor: _____________________________________________
Endereço: _______________________________________________
CEP:___________ Cidade/UF:________________________________
Revendedor (razão social): ___________________________________
Endereço: _______________________________________________
CEP: ___________ Cidade/UF:_______________________________
N. da Nota Fiscal: ____________ Data ____/____/_______
Carimbo e assinatura do revendedor:

_______________________________________
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