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Modelos: MI-008

Fogão elétrico 1 Placa Safanelli
Fogão elétrico 1 Placa Safanelli
Fogão elétrico 2 Placas Safanelli
Fogão elétrico 2 Placas Safanelli

FE012
FE011
FE010
FE009

127  V - 1.500  W
220 V - 1.000  W
127  V - 2.000 W
220 V - 2.000 W

FOGÃO ELÉTRICO 1 PLACA
SAFANELLI 

FE012 127 V - FE011 220 V

FOGÃO ELÉTRICO 2 PLACAS
SAFANELLI

FE010 127 V - FE009 220 V
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 Certifique-se que todo material elétrico utilizado na instalação elétrica, esteja de 
acordo com as normas Brasileiras pertinentes.
 A Safanelli se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus 
produtos, sem prévio aviso aos usuários.

ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem 
ser mantidas afastadas.

 A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as 
instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém 
os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

 Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da 
tomada a qual será ligado. 

 Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu 
produto Safanelli. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais 
ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

 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.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

2 ÍNDICE

1 PARABÉNS

3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

4 AVISOS GERAIS

 Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais 
exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

 Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC 
Elétrodomésticos Ltda.

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403
Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726
E-mail: assistencia@itceletro.com.br

 Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados 
somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

 A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual 
sem prévio aviso.
 Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver 
dúvidas.

 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 
fiscal de compra.

 A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade 
relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação 
do aparelho.

- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência 
autorizado caso necessário;

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos 
postos de serviços credenciados Safanelli;

 Os produtos Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela 
Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as 
disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

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

- A instalação do produto é por conta do consumidor;

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de 
instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços 
autorizados;

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

OBSERVAÇÕES

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

- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são 
de responsabilidade do consumidor.

- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, 
uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

GRUPOITC

0800 - 701 - 0726
 assistência@itceletro.com.br +55 47 98891-6403 

ITC Eletrodomésticos Ltda.
Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000
Rua Emílio Manke Jr, nº 200  Beira Rio - Guaramirim - SC
Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726
fale.com@itceletro.com.br | www.safanelli.com.br | www.itcexaustores.com.br

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

N° OP:____________________

Nota fiscal n°: ______________ Data da compra: ___/___/___

N° Série:___________________

ANO

1

GARANTIA

1

10 TERMO DE GARANTIA
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5 TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES 2 PLACAS 1 PLACA

PLACAS ELÉTRICAS 1000 W + 1000 W 1000 W 1500 W

DIÊMETRO DAS PLACAS    155 mm + 155 mm   155 mm 180 mm

TENSÃO
127 V ~ 50 - 60 Hz

220 V ~ 50 - 60 Hz
220 V ~ 50 - 60 Hz 127 V ~ 50 - 60 Hz

POTÊNCIA TOTAL 1,00 + 1,00 kW 1,00 kW 1,5 kW

GRAU DE PROTEÇÃO IP 20 IP 20 IP 20

CLASSE l l l

DIMENSÕES FOGÃO
C: 505 mm

L: 290 x A: 86 x L: 290 x A: 86 x
C: 274 mm

L: 290 x A: 86 x
C: 274 mm

GARANTIA 1 ANO 1 ANO 1 ANO

6 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

 A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da 
concessionária de energia.

 O seu produto é disponível em 127 V ou 220 V (ver etiqueta de identificação do 
produto).

2 PLACAS

150 mm

150 mm150 mm

1 PLACA

150 mm

150 mm150 mm

9 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Antes de qualquer limpeza, desligar o produto da tomada;

• Não usar produtos químicos ou abrasivos;

• Não derramar água sobre o fogão;

• Limpar a parte de INOX com uma esponja levemente umedecida com água e 
detergente, secando com pano macio.

MANUTENÇÃO

LIMPEZA

• Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.

• A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal 
autorizado.

• Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede 
autorizada Safanelli.

NOTA: DEIXAR RESFRIAR O SEU FOGÃO ANTES DE INICIAR
QUALQUER PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, PARA EVITAR ACIDENTES.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:
www.safanelli.com.br
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7 ALERTAS DE SEGURANÇA

• Verifique que o cabo de energia nunca faça contato com as partes quentes do 
aparelho;

• Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o seu produto Safanelli.

Utilize o aparelho somente para comidas que devem ser cozinhadas;

• Verifique periodicamente o aparelho e não o utilize se estiver danificado;

• Não puxe o cabo de força para mover o aparelho. Não dobre o cabo;

• Nunca deixe o aparelho ligado sem ninguém por perto e mantenha o aparelho fora do 
alcance de crianças;

• Verifique que o aparelho não esteja em contato com materiais infamáveis, tais como 
cortinas, panos, etc.. isso pode causar um incêndio;

• Todos os reparos devem ser realizados por um profissional qualificado;

• Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto 
está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão 
suportar a corrente, tensão e potência informados para o produto na tabela de Dados 
Técnicos (Pág. 3).

• Nunca exponha o aparelho à intempérie. Utilize sempre em lugar seco;

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

• Quanto estiver funcionando, nunca toque a superfície do aparelho, pois alcança 
temperaturas muito altas;

• O aparelho deve ser instalado em uma rede com dispositivo de corrente residual 
(RCD) com uma taxa de corrente não superior a 30 mA.

• Tome cuidado especial com óleo ou gordura, pois podem se inflamar rapidamente, 
caso o aparelho esteja quente;

• Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo 
ou sistema de controle separado.

• Caso as placas apresentem rachadura, desconecte o aparelho de imediato e consulte 
um profissional especializado;

CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE: Símbolo indica que o aparelho
  pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

8 INSTRUÇÕES DE USO

• Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, 
tais como: Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de 
fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.

• Retire cuidadosamente os filmes plásticos da proteção das peças de seu produto. A 
utilização do produto, sem retirar o filme plástico, fará que este se derreta, dificultando 
a remoção e limpeza posterior.

• Verifique se o botão de controle está na posição Desl. Conecte o aparelho.

• As placas e componentes do produto contém oleosidade derivadas da fabricação que 
deve ser removida antes de usar o aparelho pela primeira vez. Para isso ligue o aparelho 
na posição ‘max’ (Máximo) durante alguns minutos. Verifique que o ambiente esteja 
bem ventilado, pois neste processo de remoção dos óleos se reproduzirá fumaça. 
Desligue as placas e deixe esfriar totalmente. Agora o aparelho ficou pronto para ser 
utilizado.

• Sempre utilize panelas e frigideiras com base plana que façam melhor contato com as 
placas. O ideal é que o tamanho das bases das panelas e frigideiras seja o mesmo que o 
tamanho das placas. Sendo que a capacidade para as placas é a indicada na tabela a 
seguir.

• Escolha a temperatura desejada.

• Devido a construção das placas, após desligar, o aparelho mantém um calor residual 
que permite manter quente a comida por um curto período de tempo.

 Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou 
sistema de controle remoto separado.

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

 Para um menor consumo de energia e maior segurança, recomenda-se o usos de 
panelas, com diâmetros adequados aos queimadores, desta forma evita-se que o calor 
se projete para fora das panelas.
Recomendamos não utilizar panelas com fundos convexos ou em forma de anel. Da 
mesma forma utilize panelas em bom estado com fundos planos e sem deformações.

NOTA

A utiliização de forma 
p e r m a n t e  d e s t e 
produto na potência 
máxima, pode vir a 
ocasionar eventuais 
amarelamentos em 
torno das  p lacas 
elétricas.

DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS (mm)

PLACA DIÂMETRO MÍNIMO DIÂMETRO MÁXIMO

PLACA 1.000 W

PLACA 1.500 W

75

75

154

179


