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           Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à 
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança. 
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Volume aprox. do forno (litros) 

Carga máxima aprox. na prateleira (kg)

Peso líquido aprox. (kg)

Peso bruto aprox. (kg)

Botijão a ser utilizado

Peças removíveis

Peças removíveis somente para fogões com o opcional

4 pés
1 argola

1 grade do forno
1 tampa da argola

3 manípulos (botões)

1 tampa

23

10

34

36

P13

Altura aprox. do produto (cm) 71

Altura aprox. com tampa aberta (cm) 114

Medida interna aprox. do forno (LxPxA) (cm) 29,5x35,6x22

82,5x52,5Medida externa aprox. com varão (LxP) (cm)

Medida aprox. da mesa (LxP) (cm) 70x46
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A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus 
produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do 
fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar 
reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os 
procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos 
produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.
Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os 
seguinte endereços: sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br 

Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo 
território nacional.
A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as 
características dos seus produtos sem prévio aviso.  

Data da compra:      /     /  

Nota Fiscal nº:__________________________  Série:__________________________________

Revendedor:____________________________________________________________________

Nome do Cliente:________________________________________________________________

_____________________________________________________  Fone:___________________

Endereço:______________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________  UF:_____________

CERTIFICADO DE GARANTIA
FOGÕES DOMÉSTICOS

               Certificamos que os produtos CLARICE possuem
garantia  de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei n°8.078/90. 
Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data 
efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A 
troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias 
após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente 
é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.
 
 A garantia será suspensa nos seguintes casos:
- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em 
desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for usado outro gás que não é especificado para o produto;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado 
pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior.
- For instalado em rede elétrica imprópria.

O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de
serviço que forem de orientação de uso contidas neste manual.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, garante a qualidade na 
fabricação de seus produtos, mas é essencial o uso de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) que obedeçam as legislações federais, estaduais e 
municipais. Solicite o manual de instruções de seu fornecedor de gás 
para ter acesso às informações específicas dos distribuidores desses 
gases que são importantes para a segurança e o bom funcionamento do 
produto. A transformação do produto de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), para outro tipo de gás, não está coberta pela garantia, 
suportando o consumidor com os custos de peças, acessórios e mão-de-
obra necessária para essa transformação. A aquisição das peças e 
componentes necessários para a instalação e funcionamento do 
produto, como mangueira para condução do gás, válvula  de 
regulagem, botijão de gás, conexões para as instalações acessórias ou 
adicionais para gás, cabem exclusivamente ao consumidor. Estão 
excluídas da garantia peças que apresentem desgaste natural 
decorrente do uso como queimadores, painel de comando, manípulos. 
As instalações ou reparos necessários ao produto deverão ser efetuados 
pela rede de Assistência Técnica Autorizada. A remoção e transporte do 
produto até a rede de Assistência Técnica são de responsabilidade do 
consumidor. Decorrido o prazo total da garantia, todos dos custos de 
reparo, peças e mão-de-obra serão por conta do consumidor. 

Rua Fernando de Noronha, 11808
Bairro Dist. Industrial Leste ž Pinhalzinho ž SC ž Brasil

Fone/Fax  (49) 3366 5800  ž�CEP 89870-000 
e-mail: clarice@clarice.com.br

www.clarice.com.br
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