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Comércio e exportação de máquinas domésticas, 

       fogões industriais e fogões para camping.

1. PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

  Parabéns pela aquisição de seu forno Araceba. Você acaba de adquirir um produto com 
qualidade, tecnologia e eficiência. Para obter o melhor proveito de seu equipamento fique 
atento às instruções de segurança e montagem presentes neste manual.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

    Evite contato com o interior do forno enquanto o mesmo estiver aquecido.
    Nunca deixe panos ou materiais inflamáveis sob o forno durante o seu uso.

   Para sua maior segurança, mantenha o registro de gás fechado quando o forno não 
estiver em uso.
    Antes de abrir o registro de gás verifique se todas as abraçadeiras estão apertadas o 
suficiente. Somente acenda o queimador após certificar-se de que não há vazamento nas 
conexões das mangueiras com o forno, botijão e a rede distribuidora.
    Não armazene utensílios no interior ou sobre o forno.

    O gás GLP é uma substância perigosa, inflamável, asfixiante e explosiva, requerendo o 
máximo cuidado na sua utilização.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material
Parte externa: Chapa aço carbono (pintura eletrostática)
Interior: Chapa galvanizada / Chapa esmaltada
Grelhas: Aço carbono zincado
Tampa: Vidro temperado
Queimador: Tubo de aço carbono 7/8 x 0,90 mm

Temperatura
Capacidade máx: 320 °C

Medidas internas
ACF-50 - COMP. 51 cm PROF. 50 cm ALT. 26 cm
ACF-80 - COMP. 51 cm PROF. 80 cm ALT. 26 cm

Medidas externas

ACF-50 - COMP. 56,6 cm PROF. 67 cm ALT. 38 cm
ACF-80 - COMP. 56,6 cm PROF. 97 cm ALT. 38 cm
ACF-50A - COMP. 56,6 cm PROF. 67 cm ALT. 120 cm
ACF-80A - COMP. 56,6 cm PROF. 97 cm ALT. 120 cm
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
FORNOS INDUSTRIAIS

4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (PARA FORNOS COM SUPORTE ALTO)

1° - Monte o quadro inferior (1) nos quatro pés do cavalete alinhando os furos e colocando 
os parafusos e porcas conforme mostrado na figura 2, apertando levemente.

Montagem passo-a-passo

2° - Em seguida, monte o quadro superior (2) da mesma forma apertando levemente os 
parafusos e porcas.

4° - Por fim, coloque o forno (3) em cima do cavalete ficando apoiado no quadro superior 
(2) previamente montado.

3° - Com o cavalete na posição correta, comece a apertar os parafusos, certificando-se de 
que o conjunto fique firme e nivelado. 

    Para modelos de forno com suporte alto, siga as instruções de montagem descritas no 
passo-a-passo abaixo.
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