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GARANTIAS

- Prazo de validade indeterminado (quanto maior for o cuidado, mais 
tempo de vida útil terá o produto). 

- Garantia de 4 (quatro) meses para o termômetro do forno. 

- O produto não possui garantia quanto a ferrugem, pois o mesmo é de 
ferro (nas partes em que se utiliza de ferro, ferro fundido em sua 
fabricação).

- Prazo de garantia legal de 90 dias (contra defeitos de fabricação).

- Produto não tem garantia quanto quebra ou riscos ocasionados pelo uso 
ou transporte feito pelo cliente.

- Produtos em aço inox 304 não enferrujam.

- A tinta, mesmo sendo de alta temperatura, não possui garantia, pois com
o tempo ela poderá descascar,  sair do produto, mesmo durante o primeiro
uso, sendo assim, a queima da tinta, o possível descascamento da mesma, 
são naturais. (Exceto produtos com lã de vidro para isolamento).

- O vidro da porta do forno não é vidro temperado, e também não possui 
garantia. 

- Chapa Vitrocerâmica: 01 ano contra defeitos de fabricação.
Garantia NÃO cobre: Riscos, Rachaduras e Quebra.
A chapa Vitrocerâmica resiste até 42 kg de peso sobre ela, portanto, evitar 
ultrapassar esse peso sobre a chapa.

- Só é trocado o fogão nos casos de: quebra de alguma peça de ferro 
(pernas, ou algum acessório, mas quebrado por fatores naturais) ou 
quando mesmo seguindo todas as dicas de funcionamento o produto não 
funcionar (devido a problemas de produção da fábrica) o fogão será 
trocado, dentro do prazo legal de garantia.

- A empresa não responsabiliza-se por danos ocorridos aos produtos 
devido a má utilização do mesmo, ou danos provindos de mau transporte 
do produto, feito pelo consumidor. 



- A empresa também não terá responsabilidade em danos ocorridos por 
mudanças feitas pelo consumidor, em alterar qualquer parte do produto e 
que cuja mudança, acarretar ao mau funcionamento do produto ououtro
incidente de nível maior. 

FORNOS FREITAS, ASSADOS COM MAIS SABOR!

As informações deste manual podem ser alteradas sem a
necessidade de prévio aviso. 
Verifique futuras atualizações.



Apresentação

Nossos fogões a lenha são destinados a uso doméstico, não sendo aconselhável seu 
uso para outros fins.
Siga corretamente as informações de utilização. Utilize seu produto de forma 
consciente e correta, aumentando sua durabilidade e eficiência.
Procure utilizar de mão de obra especializada para fazer a instalação dos dutos de 
chaminé, evitando assim, possíveis problemas de refluxo de fumaça. 

Algumas Dicas de Segurança

Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou por 
pessoas com falta de experiência e conhecimento, não devem utilizar nossos produtos, 
a não ser que, tenham recebido instruções de utilização dos mesmos e estejam sob 
supervisão de algum responsável.
Tome cuidado especial com crianças e animais, não permitindo que manuseiem, 
toquem ou fiquem muito próximo do produto, ainda mais com ele em utilização.

Ao manusear o produto, tome os seguintes cuidados:

- Utilize luvas térmicas para lidar com o produto aquecido;
- Tenha cuidado ao utilizar óleo ou gordura nas frituras, pois os mesmos são 
inflamáveis;
- Nos modelos de fogão com visor vitrocerâmica na fornalha, tenha cuidado ao tocar 
nos puxadores, pois sofrerão aquecimento. Recomendamos a utilização de luvas 
térmicas.
- Evitar armazenar utensílios no fogão, produtos inflamáveis. Não colocar lenha no 
forno do fogão para acelerar a “secagem” da mesma, pois poderá causar incêndios;
- Mantenha a porta da fornalha e forno sempre fechadas durante o uso;
- Nunca deixar o fogão em funcionamento enquanto estiver fora de casa ou dormindo;
- Modelos com tampa de proteção da chapa, nunca deixar fechado a tampa durante o 
uso;
- Cuidado com cabos de panelas e tampas das mesmas, procure deixar as mesmas bem
colocadas e o mais em cima da chapa do fogão possível, para evitar que crianças 
possam pegar e com isso causar acidentes.
- Cuidado ao pendurar panos ou outros materiais no arco de proteção do fogão ou em 
sua tampa, evitando possíveis acidentes.

Veja a seguir exemplo ilustrativo :



Exemplo correto de colocação de panelas em cima do fogão.
“X” Incorreto“V” Correto



INSTALAÇÃO:

Siga as instruções do manual corretamente (aconselhamos 
contratar empresa especializada para instalação do duto de 
chaminé).
- Produto deve ser instalado nivelado ao piso, caso o piso for irregular, deverá fazer o
nivelamento;
- Fixar os pés do produto para manter o fogão sempre firme e bem nivelado;
- Os pés do produto não são reguláveis, portanto caso necessário, utilize tacos para 
nivelar o produto;
- Se for instalar o fogão utilizando a saída de duto de chaminé na parte traseira, não 
esquecer de remover a tampa que fecha o mesmo (Instalando o duto de chaminé em 
cima da chapa, não precisa tirar a tampa de fechamento do conector do duto 
traseiro).
- Algumas peças podem apresentar variações de tamanho e diferenças em tonalidade
de cor, não caracterizando defeito de fabricação.
- Não instalar o fogão próximo de refrigeradores, materiais infláveis (cortinas, panos 
de cozinha);
- Evitar instalar o produto em locais com corrente de ar (próximo a janelas, portas...);
- Se for instalar o fogão em local com piso de madeira, aconselhamos colocar o fogão 
sobre uma chapa de metal, material de alvenaria, granito;
- Não instalar o produto sobre pisos plásticos, carpetes e afins;
- Não instale o fogão entre dois móveis sem folga entre eles;
- A distância mínima indicada entre móveis e fogão é de 20 cm.
- Não utilizar papel alumínio para forrar a chapa;
- Não deixar água ou outro liquido secar diretamente sobre a chapa, enxugue 
imediatamente para evitar manchas; 
- Não deixar substâncias ácidas ou alcalinas permanecerem por muito tempo em 
contato com a parte estrutural do fogão, pois podem causar manchas (vinagre, café, 
água salgada, leite...);
- Utilizar periodicamente o seu fogão, ajuda a aumentar sua durabilidade, 
diminuindo a umidade natural e consequentemente o processo de oxidação;
- Sempre a cada nova utilização, fazer fogo brando  por no mínimo 30 min;
- Não utilizar gasolina, álcool, óleo, ou outro liquido inflamável para acionar o fogo 
do fogão.

DICAS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE RETORNO DE FUMAÇA

O retorno de fumaça é a principal reclamação dos clientes que adquirem fogões a 
lenha. Numeramos abaixo as possíveis causas e as soluções desse problema muito 
comum.

Causas:
Chaminé mal instalada: Conexões da chaminé com folgas, sem vedação, mal 
posicionadas que causam entrada de umidade e ar frio. Conexão da chaminé e o fogão 
com pouca inclinação ou inclinação negativa, dificultando a saída da fumaça. Chaminé 
baixa, perto de árvores, sem circulação de ar e abaixo do nível da casa.
Solução: As conexões da chaminé e a saída do fogão devem estar fixas, sem folgas e 
bem vedadas. Para saída da chaminé traseira deve-se inclinar a conexão da chaminé em 



5 centímetros para cima (30 graus). A chaminé deve possuir chapéu (protetor contra 
chuva) e estar a 1 metro acima da cumeeira da casa, estar longe de árvores e outras 
casas com nível acima da chaminé, é interessante que a saída da fumaça seja em áreas 
que tenham circulação de ar.
Tubulações entupidas: As tubulações que conduzem a fumaça podem estar obstruídas 
com sujeira ou outros objetos;
Solução: Antes de instalar o fogão a lenha faça a limpeza dos canos da sua chaminé e 
verifique as conexões e coloque chapéu (protetor contra chuva) para evitar entrada de 
objetos e sujeira.
Registro fechado: Passagem da fumaça dificultada.
Solução: Ao iniciar o aquecimento do fogão à lenha é interessante que usuário deixe o 
registro completamente aberto para facilitar a saída da fumaça. De acordo com o 
aquecimento e a necessidade de utilizar o forno ou minimizar o consumo de lenha o 
usuário pode lentamente fechar o registro.
É necessário que durante todo o processo de aquecimento e utilização do fogão a lenha 
a porta do fogo mantenha-se fechada para que não haja excesso de entrada de ar 
tornando o retorno de fumaça propicio.
Porta do ar totalmente aberta: Excesso de entrada do ar durante a queima da lenha.
Solução: Ao iniciar o aquecimento do fogão à lenha é interessante que usuário deixe o 
registro completamente aberto, a porta do ar 2/3 aberta e a porta do fogo totalmente 
fechada para facilitar a saída da fumaça. Durante o uso é torna-se importante cuidar da 
porta do ar para controlar a queima da lenha e diminuir o consumo.
**ADICIONAIS para Forno c/ Fogão:
Procure utilizar cano reto desde a base até a parte final do telhado. Sempre utilizar o 
diâmetro do cano igual ao conector do forno c/ fogão.
Caso a instalação ocorra com curva, que tenha no mínimo 1 metro e meio de cano reto 
saindo do conector do duto do forno e que esta curva tenha ângulo de 45°. Mais de 01 
(uma) curva conectada no duto não é recomendável. Caso tenha instalado o duto do 
chaminé do forno c/ fogão no mesmo duto de uma churrasqueira de alvenaria por 
exemplo, e esta tem problema de retorno de fumaça, o mesmo problema será repassado 
ao produto.

É importante que a instalação da chaminé seja feita por um profissional da área. A 
Fornos Freitas não faz instalação de produtos. Nossa garantia não cobre defeitos 
de instalação que logicamente causam o problema de retorno de fumaça.

CHAPA DE FOGÃO A LENHA (FERRO FUNDIDO POLIDA)

Antes de utilizar seu fogão pela primeira vez, aconselhamos que retire o óleo de 
proteção que está aplicado na chapa. Esfregue uma esponja com água morna e 
detergente neutro na chapa e depois passe um pano na mesma para remover 
totalmente o óleo e com isso a secagem da chapa.

Limpeza da chapa:

- Faça um fogão brando, utilizando papeis e gravetos, por no mínimo 30 min;
- Em seguida, após a chapa ficar com uma temperatura amena (50° C a 60° C) 
utilize lixa nº 80 ou 100 com auxilio de um pano para lixar a mesma;
- Após cada queima, poderá utilizar pedra ou massa de polir n° 2 (utilize luvas de 
proteção na aplicação) em seguida, comece o processo de polimento utilizando a 
lixa com auxilio de um pano.



- Durante o processo de polimento da chapa, surgirá um resíduo metálico (pó) que 
poderá ficar acumulado nas folgas existentes entre as argolas e a chapa, podendo 
gerar ferrugem. Recomendamos a retirada deste pó ao final de cada polimento.
- Utilize sempre pano seco.
- Realize esse procedimento periodicamente, especialmente se o fogão não tiver uso 
contínuo. Poderá azeitar a chapa com óleo de cozinha para ajudar na conservação 
(após limpeza e polimento)

Limpeza do fogão:

- Fazer a limpeza da gaveta coletora de cinzas periodicamente;
- Retirar as cinzas e fuligem geradas pela queima da lenha, tanto da fornalha, 
quanto de cima do forno (na parte interna do fogão. Fará isso utilizando através da
porta da fornalha e da remoção das argolas encontradas na superfície da chapa.
- Para fazer a limpeza da parte estrutural do fogão, recomendamos utilizar pano 
levemente úmido com detergente neutro, secando bem após a aplicação e fazer um 
fogo brando para que o fogão esquente e tire a umidade da estrutura causada pela 
limpeza, evitando assim formação de ferrugem.

Cuidados:

- Limpar o fogão quando o mesmo estiver frio.
- Não movimentar o fogão ou apoiar-se pelos varões (arco de proteção), puxadores, 
termômetro (do forno), borda da chapa, pois poderá causar danos irreparáveis e 
não amparados pela garantia.

INSTALAÇÃO DUTO CHAMINÉ 

Caso haja necessidade de instalar o duto de chaminé com curva, deve-se utilizar 
raios grandes, superiores a 90°. Caso na instalação do seu fogão exista uma 
distância da curva maior que 50 cm, é necessário efetuar inclinação de 5 cm no 
cano, conforme desenho exemplo abaixo:



Chaminé de alvenaria

Nas instalações com chaminé de alvenaria, recomenda-se manter um vão de 
passagem da fumaça de aproximadamente 15 cm de diâmetro.
Caso a base da chaminé de alvenaria esteja muito abaixo da saída de conexão 
proveniente do fogão, recomendamos o preenchimento do espaço com areia, por 
exemplo, de forma a manter uma distância máxima de 15 cm. A medida evita a 
formação do prejudicial “ar falso” no duto. Veja imagem:

Dicas para melhor desempenho do produto:

- Instalar a curva o mais próximo do fogão;
- Vedar a junção dos canos do chaminé;



- Utilizar o mínimo possível de curvaturas nos encanamentos do duto de chaminé;
- Fogão deverá estar devidamente nivelado, promovendo a melhor queima da 
lenha, fluxo de calor e saída da fumaça;
- Não usar lenha verde devido a resina expelida.

Para mais informações, acesse: www.fornosfreitas.com.br ou entre em contato 
conosco através dos telefones: (49) 3442 0280 – (49) 3442 4464 ou ainda pelo e-
mail: contato@fornosfreitas.com.br .

ANEXO:
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