
Atlas

Apoio ao 
consumidor

Acesse www.atlas.ind.br para ter acesso às informações atualizadas sobre nossos produtos
Leia atentamente o manual de instruções antes de instalar e utilizar o produto.

Em caso de qualquer dúvida, utilize um de nossos canais de contato:

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 20h00.
Sábado das 08h00 às 14h00.

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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TRIPLA CHAMA

1,70 kW 1,70 kW 1,70 kW 

3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW 

3,3 kW 3,3 kW 

COOKTOP 4Q. COOKTOP 5Q.
COOKTOP 5Q.
Tripla Chama

COOKTOP 4Q.
Tripla Chama

Fogões 5 QueimadoresFogões 4 Queimadores

1 para cada fogão

4 para fogões 4Q.
5 para fogões 5Q.

3 para fogões 4Q.
4 para fogões 5Q.

3 para fogões 5Q.Tripla Chama

3 para fogões 4Q.
4 para fogões 5Q.

3 para fogões 5Q.Tripla Chama

1 para cada fogão
3 para fogões Glass 4Q.

1 para cada fogão
3 para fogões Glass 4Q.

1 para fogões 5Q. Tripla Chama
1 para fogões Glass 4Q.

1 para fogões 5Q. Tripla Chama
1 para fogões Glass 4Q.

1 para fogões 5Q. Tripla Chama
1 para fogões Glass 4Q.

1,70 kW 



Pressão de alimentação (em kPa)

Gás de botijão (GLP) 2,75

Gás natural (GN) 1,96

Ÿ  Os fogões ATLAS são produzidos originalmente para uso de gás engarrafado (GLP). Para fazer a 
conversão do fogão para gás natural (GN) ou outro tipo de Gás recorra ao Serviço de Atendimento ao 
Consumidor através do 0800.707.1696 ou pelo Canal de Atendimento Online para solicitar a conversão 
do gás antes da instalação.

Ÿ Utilize na ligação do gás:
 -  Mangueira de plástico (PVC) transparente com faixa amarela, conforme NBR 8613;
 -  Abraçadeiras (Fixar a mangueira  no tubo de gás no fogão e no regulador de pressão) (Fig. C);
 -  Regulador de pressão, com a gravação NBR 8473 (Fig. E);
Ÿ Observe se o regulador  e a mangueira de PVC estão dentro do prazo de validade.
Ÿ Se a temperatura onde for instalado o produto apresente temperaturas superior a 60ºC, recomenda-
se o uso de uma mangueira metálica flexível (NBR 14177) e adaptadores adequados a mesma.

Ÿ  Utilize pontos exclusivos de força e aterramento. Se a sua residência não possuir estas instalações, 
chame um eletricista especializado. Nunca use tomadas ‘’T’’ ou Benjamins (Fig. F, G). 
Ÿ De acordo com a norma ABNT - NBR IEC 60335 (Associação Brasileira de Normas Técnicas), todo 

aparelho eletrodoméstico produzido e comercializado no Brasil após 01/01/2014 deverá ter cabo com 
plug elétrico de três pinos (Fig. E). É de responsabilidade do consumidor a adequação da tomada 
elétrica da residência para conectar o produto.
Ÿ Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente 

autorizado Atlas, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



Mínimo 
20 cm

Aberturas de ventilação 
para forno de embutir

50/120 cm²

360/180 cm²

 2 cm  2 cm

GAVETA

GAVETA

GAVETA

60 cm

20 cm Mínimo

 2 cm  2 cm

Painel horizontal

59,6 Modelo Glass

55,5 Modelo Agile

20 cm Mínimo

68,5 Modelo Glass

68,5 Modelos Agile

20 cm Mínimo

Mínimo 20 cm

NOTA: - Coloque o cordão selador nas bordas do alojamento, entre a mesa do fogão e a superfície do móvel;
        - Recomendamos a utilização do painel horizontal na instalação do produto, respeitando as dimensões 
informadas.

Painel horizontal

Mínimo 20 cm

NOTA: - Não permita que tenha contato entre as partes quentes do produto;
        - Recomendamos a utilização do painel horizontal na instalação do produto, respeitando as dimensões 
informadas.



Se a superfície da mesa estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choque elétrico.ATENÇÃO:

Partes acessíveis podem se tornar quentes quando em uso. Crianças devem ser
mantidas afastadas.ATENÇÃO:

Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás. Use espuma feita com sabão. Caso haja vazamentos, 
bolhas se formarão e poderá identificar o ponto.
Use sempre regulador de pressão de gás, pois a ausência do mesmo irá causar excesso de pressão. 

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



Queimador Diâmetro da panela

A

B

C

16 a 20 cm

18 a 22 cm

22 a 24 cm

Limite de carga

10 kg

13 kg

14 kg

Semi-rápido

Tripla Chamas

Rápido

A

AA

B
C

- Cooktop Agile Glass 5Q;
- Cooktop Gourmet Glass 5Q;

CUIDADOS COM A PANELA

A

B

A

A

- Cooktop Agile Glass 4Q;

B

AA

A A

- Cooktop Agile Glass 5Q 3.000 W;

C

A

A

A

- Cooktop Gourmet Glass 4Q;

Ÿ  Para menor consumo de gás, aconselha-se o uso de panelas com diâmetro indicado para cada 
queimador;
Ÿ  Posicionar a panela no centro da trempe (grade);
Ÿ Utilize apenas panelas com base plana, panelas com base arredondada e/ou irregulares não 
permitem estabilidade;

Diâmetro da Panela



* Medida entre a base da cuba e extremidade superior da trempe. 

- Todas as medidas em (mm) Milímetros. 

4Q. Agile

5Q. Agile

5Q. Agile TC

4Q. Top Gourmet Glass TC

5Q. Top Gourmet Glass TC

- Não utilize máquina de limpeza a vapor.

                                  - Não use materiais de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos para 
limpar vidro da mesa, já que eles podem danificar a superfície, resultando em quebra do vidro.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO:

(kg)

9,5

9,5

12

9,5

8,7
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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, ambientes e estatuários,
* Gerando satisfação aos seus clientes com retorno 

aos acionistas e;
* Valorização dos colaboradores e sociedade. (REV.00)
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