
Leia atentamente o manual 
antes de utilizar o produto

Atendimento Online Atlas:
     atlas.ind.br
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 707 1696
Horário de atendimento ao consumidor:
Segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00h.





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

      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.

         Não operar seu produto utilizando um temporizador externo ou sistema separado de 
controle remoto.



    Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam 
tomados cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento 
dentro do forno.















      Não utilize máquina de ATENÇÃO:
limpeza a vapor.

   Não use materiais de ATENÇÃO:
limpeza abrasivos raspadores metálicos 
para limpar o vidro da porta do forno, já que 
eles podem danificar a superfície, 
resultando em quebra do vidro.



Potência: 15 W;

de 15 W;



CHAT

Atendimento Online Atlas
Acesse: www.atlas.ind.br/pt/apoio-ao-consumidor

Nosso horário de atendimento ao consumidor

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00.

Se preferir, escreva para o endereço abaixo:
Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda - BR 158, km 508 Distrito Industrial

Pato Branco - Paraná - Brasil - CEP 85.504-670
CNPJ: 78242849/0001-69 Insc. Est.: 3160492394

www.atlas.ind.br
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CERTIFICADO DE GARANTIA



100000526_03 Ago/2019

POLÍTICA DE QUALIDADE

A ATLAS ELETRODOMÉSTICOS busca fabricar produtos com 
excelente padrão de qualidade, através da:

* Melhoria continua de seus produtos, processos e sistema de gestão;
* Atendendo os requisitos legais, ambientais e estatutários,

* Gerando satisfação aos seus clientes com retorno aos acionistas e;
* Valorização dos colaboradores e sociedade. (REV.00)

A ATLAS Eletrodomésticos, oferece aos seus consumidores 
facilidades do Serviço de Atendimento ao Consumidor, se 

dispondo a fornecer orientações e esclarecimentos sobre os seus 
produtos e receber reclamações e sugestões.
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