
Manual de Instruções do forno de Embutir a Gás 

Termo de Garantia

Forno a Gás de Embutir
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Modelo BLT FG 127 BLT FG 220

Tensão 127V

55m(L)x49,5cm(A)x 54cm(P) 55cm(L)x49,5cm(A)x 54cm(P)

50cm(L)x48cm(A) 50cm(L)x48cm(A)

61cm(L)x60cm(A)x65cm(P)61cm(L)x60cm(A)x65cm(P)

Manual Manual

20kg 20kg

18kg 18kg

50 L 50 L

39cm(L)x29cm(A)x46cm(P) 39cm(L)x29cm(A)x46cm(P)

Preto / Inox Preto / Inox

P13 P13

GLP GLP

Botões Rota�vos Botões Rota�vos

1 Metro 1 Metro

Mínima:200 Maxima:240Mínima:106 Maxima:132

50-60Hz

40W

50-60Hz

40W

220V

Freqüência

Potência Elétrica Instalada

Tensão nominal:

Comprimento do Cabo:

Tipo de Acionamento:

Gás a ser u�lizado

Bo�jão mínimo a ser u�lizado

Cor/ Acabamento:

Medida interna do forno (cm)

Volume do forno (litros)

Peso do produto:

Peso do Produto com Embalagem:

Acessórios na Caixa de Embalagem:

Dimensão Externa da Embalagem

Dimensão do Recorte para Embu�mento:

Dimensão da Moldura Externa do Produto





Forno vertical BLT FG 50L
Nicho: 50(L) x 48(A)

* Atenção: Cotas de dimensão interna do
nicho, sem considerar espessura do móvel.

Tampo em MDF ou Granito

Recorte para ventilação

Altura= 1,3 cm

50 cm
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60 cm min

área vazada
30L x 30P

60 cm min 55 cm

Recorte Nicho Forno a Gás

54 cm
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Após instalado o forno no nicho, posicione 
o arremate na parte inferior do forno e fixe 
com parafuso no nicho

Retire cuidadosamente os lmes plásticos de proteção das peças de seu produto.
a utilização do produto sem retirar o lmes plástico fará que este se derreta, 
dicultando a remoção e limpeza posterior.



Max

Min

Max

As paredes  internas do forno Easy Clean possui um revestimento com esmalte 
de baixa porosidade. isso evita que a gordura que grudada à superfície do forno e 
permite que ela seja removida com mais facilidade. 

Com o forno ainda morno e desligado da tomada remova o excesso de gordura, usando
um pano úmido ou uma esponja macia sem esfregar.

Nunca use produtos de limpeza a base de silicone, saponáceos, amoníaco, soda, 
facas ou esponjas de aço nas paredes do forno ou qualquer outro produto 
corrosivo ou abrasivo.

Nunca limpe o vidro do forno enquanto este ainda estiver quente ou em uso, pois o
choque térmico pode estourar o vidro.

Em caso de acidentes, como derramar óleo, massa ou qualquer alimento recomenda-se 
a remoção do excesso, após esfriar remover utilizando pano úmido.
 



me.

01 - Timer do Grill Elétrico;
02 - Acendimento automático / Grill (Liga /Desliga);
03 - Vidro Porta Forno;
04 - Parada intermediaria da porta do forno;
05 - Prateleira;

Controle de Temperatura/Grill - Para a função Chama Gás: Gire e mantenha o 
botão pressionado no sentido anti-horário. Certique-se que o queimador foi aceso
e mantenha o botão pressionado por aproximadamente 10 segundos.  

Controle de Temperatura/Grill - Para a função Grill: Quando girado no sentido 
horário o gás é desligado e o Grill é acionado.
Nota: O Grill não funciona com o queimador ligado.
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Timer - Tanto o Gás quanto o Grill, só liga depois de programar o Timer com
 o tempo desejado. Com o Timer ligado a lâmpada acenderá.

Assar, dourar, descongelar, aquecer e outras atividades culinárias são muito fáceis de
serem executadas e, seu forno Built.
Para facilitar ainda mais, damos a seguir algumas informações para uso eciente de 
seu forno.





ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PROBLEMA

VERIFIQUE

Bo�jão está vazio X

O regulador de pressão de gás está aberto X

A mangueira do gás está dobrada X X

Os queimadores estão sujos ou molhados X X

Os queimadores estão bem instalados X X

O gás está no fim X

Todos os botões estão fechados X

A mangueira está furada ou mal encaixada X

As abraçadeiras estão soltas X

O regulador está com vazamento X

O plug está conectado corretamente à tomada X X

A tomada está com corrente elétrica X X

Os queimadores estão posicionados corretamente X X

FORNO NÃO

ACENDE

CHAM A

AM ARELADA OU

SE APAGANDO

CHEIRO DE GÁS

(VAZAM ENTO)

PARTE

ELÉTRICA NÃO

FUNCIONA

(IGNIÇÃO)
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13 | T GERMO DE ARANTIA

GARANTIA
O Forno Built é garantido por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e
respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built e indicados no item 12 I Postos 

própria Built.

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de 

Autorizados, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará 
somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota scal de 

Ônus eventuais por conta do consumidor:

garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de 

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

-A instalação do produto é por contado consumidor;

- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso 

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

inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

instruções), ou não for utilizado para ns a que se destina (uso doméstico);
-O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;

-Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;

garantia, são de responsabilidade do consumidor.

A Built reserva-se o direito de alterar o produto e as especicações deste manual sem prévio 

- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identicação do 
aparelho;

aviso.

Serviços Credenciados Built;

Observações

- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em 

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

PARA SOLICITAR SERVIÇOS DOS POSTOS AUTORIZADOS BUILT,

ACESSE O SITE www.sceletro.com.br

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

Fone: (47) 3363-9602



Serviço de Atendimento a Consumidor – SAC
Telefone: (47) 3363 9602

eMail: assistencia@sceletro.com.br
Site: www.sceletro.com.br

O site possui a lista completa da Rede de Postos Autorizados.

SC eletroC� NPJ: 11.313.588/0001-50
Rua Rio Amazonas, Nº 2100, Galpão 2 – Rio Pequeno

CEP: 88343-834 Camboriú – SC
Site:  www.sceletro.com.br
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