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1. Introdução
Parabéns, você adquiriu um produto que é resultado do conhecimento que há 25
anos desenvolve o Grupo Infoar.
A Gallant trás ao mercado de eletrodomésticos e refrigeração mais qualidade e
sofisticação ao seu negócio e lar.
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2. Recomendações de segurança
Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e
bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na
utilização de seu Forno Elétrico Gallant.

Nossa linha inteligente conta com visa cooler, coifas, cooktops, fornos, micro-ondas,
adegas, cortinas de ar, suportes e refrigeradores industriais, caixas de som.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco. envolvidas
na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso do
usuário.

O Forno Elétrico é fácil de ser usado e extremamente eficiente. Depois de ler o
manual de instruções, operar o forno será fácil.

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecer no manual dê
atenção especial às instruções dadas.

Antes de ser embalado e deixar a fábrica, o forno foi cuidadosamente verificado em
relação à segurança e funcionalidade.

2.1 Símbolos e advertências utilizadas neste manual

Antes de utilizar o seu forno, leia atentamente o manual de instruções.
Nota:

Seguindo estas instruções cuidadosamente, você poderá evitar qualquer problema
ao usar o aparelho.

O símbolo ao lado e a palavra Nota indica pontos de interesse especial para

É importante manter o manual de instruções e armazená-lo em um local seguro para
que possa ser consultado a qualquer momento.

recomendações pode acarretar na perda de rendimento, diminuição da

manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas

É necessário seguir cuidadosamente as instruções do manual para evitar possíveis
acidentes.

vida útil e até danos ao produto.

Cuidado!

O símbolo ao lado e a palavra Atenção! identificam instruções que, se não

Atenção!

* Não use o forno até ter lido este manual de instruções.

observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de
consequência imprevisíveis.

* O forno destina-se apenas ao uso doméstico.

2.2 Adesivos de advertência e ações de segurança
* Leia o manual antes de utilizar o seu produto Gallant pela primeira vez.

Encontram-se localizados em seu aparelho alguns adesivos com advertência (alertas
e/ou orientações técnicas) que envolvem segurança.

Nota:
Obedeça e jamais descarte estes adesivos:
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3. Conhecendo seu Forno Elétrico Gallant
O Forno Elétrico de bancada Gallant foi desenvolvido para fornecer maior praticidade
ao preparar diversas receitas e proporcionar maior requinte a sua cozinha.
Dispomos de modelos com 28 e 42 litros, o forno possui tudo o que você precisa para
fazer dos seus pratos favoritos os melhores, de forma mais ágil e precisa.

Atenção!
A utilização do produto em desacordo com as orientações deste
manual acarreta na perda da garantia.

1 Alça de bandeja de alimentos:
2 Grelha (secador)
3 Bandeja de assar
4 Bandeja de migalhas
5 Alça de abertura da porta
6 Vidro da porta

7 Elemento de aquecimento
8 Botão Temporizador
9 Tecla de seleção
10 Luz indicadora de ligado
11 Botão Termostato
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4. Precauções e instruções de segurança
1. Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ficar longe
do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asfixia e outros acidentes
que esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como brinquedo.
2. Certifique-se que as tomadas a serem utilizadas estejam em bom estado e evite usar
extensões, tomadas múltiplas e/ou adaptadores. Uso de acessórios pode prejudicar o
aparelho, além do risco de ocasionar acidentes elétricos.
3. Não ligue o Forno Elétrico se o cabo de alimentação estiver danificado. Quando isso
acontecer, procure uma Assistência Técnica Autorizada para a troca. Como o cabo de
alimentação é normatizado pelo INMETRO, ele deverá ser substituído por um conjunto
fornecido pela Gallant ou pela Assistência Técnica Autorizada Gallant.

Atenção!
Para reduzir e evitar riscos de incêndio, choques elétricos e/ou
acidentes quando estiver instalando e/ou usando seu Forno Elétrico,
siga estas precauções básicas.

11. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência
e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
12. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam
brincando com o aparelho.
Nota!
Antes de conecta-lo a corrente elétrica, desenrole todo o cabo de força.

13. Nunca limpe o aparelho com líquidos inflamáveis ou abrasivos. Além de risco de incêndio
e explosões, irá afetar a pintura e as peças plásticas de seu Forno Elétrico Gallant. Use
sempre um pano levemente umedecido no corpo de seu Forno Elétrico Gallant externamente
ou internamente.
14. Se o Forno Elétrico Gallant sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de
funcionamento, acione a Assistência Técnica Autorizada Gallant. Em hipótese alguma tente
desmontar e reparar o Forno Elétrico Gallant. Toda a substituição de peça danificada deve
ser realizada somente através do serviço autorizado Gallant.
15. Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar e tracionar seu Forno Elétrico Gallant.

4. Não submergir o cabo de alimentação e o plugue em água ou outro líquido.
16. Não danifique o circuito do Forno Elétrico Gallant.
5. Nunca permita que o cabo de alimentação ou o plugue entrem em contato com
superfícies quentes ou cortantes.

17. Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de cozimento
além daqueles recomendados pela Gallant.

6. Nunca desligue o Forno Elétrico Gallant puxando o cabo de alimentação.
7. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
8. Sempre desconecte o Forno Elétrico Gallant da rede elétrica para limpeza ou
reparos, retirando completamente o plugue da tomada.
9. Este é um aparelho certificado e como tal, o cabo de alimentação está equipado com
plugue de 03 pinos, em acordo com o padrão brasileiro previsto na norma NBR 14136,
sendo o terceiro pino o de aterramento. A finalidade deste sistema é minimizar a
possibilidade de curtos-circuitos e choques elétricos. Nunca remova o pino terra do
plugue, procure adequar sua tomada para conectar o mesmo. A remoção do mesmo
implica na perda da garantia.
10. Produtos inflamáveis, tais como latas de aerossol, gasolina, propano, adesivos e
assim por diante nunca devem ser armazenados no interior ou próximos do Forno
Elétrico Gallant, pois os vapores podem causar incêndio ou explosão.

18. Não use o forno no caso de uma falha té cnica. Qualquer falha deve ser corrigida por uma
pessoa devidamente qualificada e autorizada. No caso de qualquer incidente causado por
uma falha técnica, desconecte a energia e relate a falha ao centro de serviços.
19. Mantenha os materiais combustíveis, tais como: cortinas, móveis, travesseiros, roupas,
lençóis, roupas de cama, papel, etc., a pelo menos 2 metros dos lados dianteiros e traseiro.
Não use esta unidade em áreas onde possa haver presença de gasolina, tinta ou outros
líquidos inflamáveis ou seus vapores associados.
20. Não instale seu forno elétrico em locais onde não possua nenhuma circulação de ar
21. As prateleiras devem ser encaixadas nas cavidades desejadas, para
isto, posicione a grelha/prateleira com a elevação de segurança para trás
na cavidade até que a mesma trave no meio do curso, levante levemente
para que a mesma se encaixe e continue a empurrando até o fim de curso,
para retirar realize a mesma operação contrária.
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5. Precauções específicas para seu aparelho
1. A área da cozinha deve estar seca, arejada e equipada com ventilação eficiente. Ao
instalar o forno, o acesso fácil a todos os elementos de controle devem ser assegurados.
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6.1 Instalação elétrica
7. Fonte de alimentação: a alimentação alternada monofásica com a tensão de 127 V
ou 220 V (não é Bivolt) e a freqüência de (60 ± 1) Hz.
8. Não utilize soquetes, o plugue deve ser conectado a uma tomada de parede
apropriadamente e devidamente aterrada.

2. Quando o aparelho se tornar obsoleto, não o jogue na natureza, pois pode conter
materiais nocivos ao meio ambiente. Por favor, certifique-se de descartar a unidade de
acordo com o sistema legal aplicável que respeite o meio ambiente.

9. Certifique-se de possuir um sistema de alimentação dedicado ao seu forno elétrico,
para que não ocorra sobrecarga da rede.

3. Não levante o forno pela alça.

10. Não utilize extensões, pois o uso da mesma pode gerar superaquecimento e risco
de incêndio.

4.O peso do alimento que é colocado na bandeja de alimentos / grelha não pode ser
mais de 3,0kg. Os alimentos não devem se concentrar em um lado da bandeja de
alimentos / grelha. O ideal é que o alimento esteja distribuído uniformemente na bandeja
de alimentos / grelha.

Atenção!
Leia e siga todas as instruções contidas neste manual, antes de usar a
seu Forno Elétrico Gallant. Guarde o manual para futuras referências.

6. Instalando seu aparelho
1. Após retirar o seu Forno Elétrico Gallant de sua embalagem, certifique-se que ela
esteja em boas condições. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Assistência
Técnica ou nosso SAC.
2. Verifique se foram recebidas todas as partes que compõem este produto: 01 aparelho,
01 manual de instruções, 01 bandeja de assar e 01 grelha. .
3. Verifique a tensão da rede da sua residência e de seu aparelho antes de conectar à
rede elétrica.
4. O Forno Elétrico Gallant será ligado assim que o plugue do cabo de alimentação for
conectado à tomada. Ela não possui chave liga e desliga.
5. Este é um produto que não deve ser
utilizado ou instalado ao ar livre e em locais
com incidência direta da luz solar, assim
como em circunstâncias de alta umidade
ou acessível à chuva.
6. O Forno Elétrico de bancada Gallant não
foi projetado para ser instalado em
garagens ou porões.

11. Recomenda-se utilizar cabo elétrico de 1,5mm.
Atenção!
O aparelho deve ser instalado apenas por uma pessoa
qualificada em conformidade com as instruções fornecidas. A
instalação incorreta pode causar danos a pessoas, animais ou
danificar a propriedade.
12. O fabricante não se responsabiliza pela instalação incorreta que possa prejudicar
pessoas e animais a danificar a propriedade.
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7. Usando pela primeira vez
1. Limpe as superfícies das áreas internas com água morna e um pano macio.
2. Ligue a ventilação da sala ou abra uma janela.
3. Aqueça o forno (a uma temperatura de 240 ℃, durante aprox. 30 min.). Aguarde
esfriar o forno e repita a limpeza com pano macio e água morna.

12) Botão do temporizador: Gire o controle para a esquerda (no sentido anti-horário) e o
forno permanecerá ligado até ser desligado manualmente. Para usar o o temporizador,
vire para a direita (no sentido horário). Um sinal irá soar no final do tempo programado.
13) Botão função: Existem quatro modos:
modo de espera,
modo de
aquecimento superior,
modo aquecimento inferior e
modo de aquecimento
superior e inferior.

4. Não apóie objetos sobre a porta de vidro do forno.
5. A grelha e a bandeja suportam até 25kg.

7.1 Limpeza
1. Gire o botão do temporizador para a posição "OFF" para desligar o aparelho
2. Desconecte seu forno da rede elétrica.
3. Limpe seu forno elétrico com água morna e uma pequena quantidade de
detergente e em seguida passe panoi seco e limpo.
4. Não use agentes de limpeza agressivos ou objetos de metal afiados para limpar
a porta, pois eles podem arranhar a superfície, resultando na quebra do vidro.

28 Litros

42 Litros

7.3 Instruções de Operação

5. O fogão não deve ser limpo com equipamento de limpeza a vapor.

FUNÇÃO

7.2 Operação

&

Essa função é ideal para cozinhar bolos em geral.

- Por favor familiarize-se com as seguintes funções do forno e acessórios antes
do primeiro uso:
1) Alça de bandeja de alimentos: para remover a bandeja.
2) Grelha (secador): para carregar comida a ser cozida
3) Bandeja de assar: para carregar comida a ser cozida.
4) Bandeja de migalhas: para coletar óleo ou migalhas
5) Alça de abertura da porta
6) Vidro da porta: Para a visualização frontal de comida.
7) Elemento de aquecimento: para aquecimento de alimentos.
8) Botão Temporizador

1. Coloque o alimento a ser cozido na grelha e centralize o mesmo na grelha.
2. Gire o botão de função para
&
conforme necessário.
3. Defina o botão do termostato para 230 .
4. Ajuste o botão do temporizador para o tempo de cozimento desejado.
5. Para verificar ou remover alimentos, use a alça para ajudar a colocar e retirar os
alimentos.
6. Quando o sino soar e o botão do temporizador voltará para a posição desligado
automaticamente. Abra a porta completamente e verifique se seu alimento esta
pronto, remova os alimentos imediatamente ou o calor restante no forno continuará a
torrar e secar seu alimento
.
CUIDADO: Alimentos cozidos, prateleiras de metal e porta podem estar muito
quentes, manuseie com cuidado.

9) Tecla de seleção
10) Luz indicadora de ligado
11) Botão Termostato: Escolha a temperatura desejada de Min: 90
(BAIXA para temperatura ambiente)

- 230

Atenção!
O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso.
Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as partes quentes.
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8. Operação em caso de emergência
FUNÇÃO
Esta função é ideal para cozinhar pão, pizza e aves em geral.

Em caso de emergência você deve proceder:
Ÿ Desligue o plugue da tomada
Ÿ Ligue para o centro de serviço

1. Coloque os alimentos a serem cozinhados na grelha / bandeja para alimentos. Insira
a prateleira / bandeja na guia de suporte do forno.
2. Gire o Botão de Função para .
3. Gire o Botão Termostato para a temperatura necessária para a sua receita.

Algumas pequenas falhas podem ser corrigidas consultando as instruções dadas na
tabela abaixo. Antes de ligar para o SAC, verifique os seguintes pontos apresentados na
tabela.
SINTOMAS

4. Gire o Botão Timer para o tempo de cozimento necessário.
5. Para verificar e remover alimentos use a alça da bandeja.

O forno não funciona (não
liga)

Cuidado: A comida, as partes de metal, a porta de vidro estão bem quentes. Tenha
cuidado ao tocá-los.

7.4 Para guardá-lo
Desligue a unidade, deixe esfriar e limpe antes de guardar. Armazene o forno elétrico
em sua caixa em um local limpo e seco. Nunca armazene o forno enquanto estiver
quente ou ainda conectado. Nunca envolva o cabo firmemente ao redor do aparelho.
Nunca puxa a forno pelo cabo de força pois ele pode quebrar e desgastar.

Atenção!
O forno irá desligar automaticamente durante a sua preparação do alimento
assim que o mesmo atingir a temperatura previamente programada e retornará
seu funcionamento automaticamente.

SOLUÇÕES
-Verifique fio de alimentação de energia se
está conectado na tomada

- A programação não foi feita
corretamente.

6. Quando o aquecimento ou prepare estiver complete um sinal irá tocar e o Botão dp
temporizador voltará a posição desligado automaticamente.
Abre a porta completamente e remova o alimento de imediato para que ele não cozinha
além do necessário pelo calor remanescente dentro do forno.

POSSÍVEIS CAUSAS
- Disjuntor desligado ou falta de
energia elétrica.

- Aparelho ligado em tensão incorreta

-Verifique se a tomada está energizada.

-Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da
energia.
-Verifique a tensão da tomada.

Umidade nos alimentos e no
interior do Forno

- Os alimentos são deixados dentro do
Forno por muito tempo após o
cozimento.

Retire os alimentos do Forno em no
máximo, 15 minutos após o final do
cozimento.

9. Como economizar energia
Usar energia de maneira responsável não apenas economiza dinheiro, mas
também ajuda o meio ambiente. Então, vamos economizar energia! É assim que
você pode fazer isso:
1. Não abra a tampa com muita frequência.
2. Desligue o forno a tempo e aproveite o calor residual. Para longos períodos de
cozimento, desligue o aquecimento 5 a 10 minutos antes de terminar o preparo, o que
economiza até 20% de energia.
Importante: Ao usar o temporizador, ajuste os tempos de cozimento menores de acordo
com o prato que está sendo preparado.
3. Certifique-se de que a porta do forno esteja bem fechada. O calor pode vazar através
de derramamento nas vedações da porta. Limpe imediatamente qualquer derramamento
4. Não instale o fogão nas imediações de refrigeradores / freezers. Caso contrário, o
consumo de energia aumenta desnecessariamente.

10. Termo de Garantia

GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA

A Gallant estabelece 1 ano de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, a partir da
data de emissão da nota fiscal, confirmando a qualidade de nossos produtos e respeito ao
cliente.
A.

Se você notar qualquer defeito de fabricação, no prazo de 07 dias, após a
compra, poderá devolver e solicitar a sua substituição diretamente com o
revendedor.

B.

Durante o período de garantia as peças com defeito de fabricação serão
trocadas sem ônus para o cliente.

C.

A Garantia não cobre as seguintes situações:
I. Os casos em que o aparelho apresentar defeito devido ao uso inadequado.
II. A garantia não cobre defeitos decorrentes de quedas de tensão, falta de
fase na rede e quando o aparelho for ligado em tensão inadequada.
III. Peças substituídas por técnicos não autorizados
IV. Aparelhos que sofreram ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira
ou resíduos excessivos.
V. Os direitos de garantia cessam automaticamente se o comprador estiver
inadimplente
VI. Quando o aparelho for atingido por incêndio, terremoto ou outras quaisquer
causas fortuitas de força maior.
VII. Quando se expirar o período de Garantia.
VIII. Quando o Certificado de Garantia não for completamente preenchido com
a data da compra, o nome do cliente, o nome do revendedor e os dados da
Nota Fiscal de compra.
IX. Atendimento à domicílio: se for necessário a visita do técnico na residência
do consumidor, o mesmo deverá consultar a autorizada sobre a taxa de visita,
ficando sob a responsabilidade do consumidor o pagamento da mesma.
X. Transporte do produto: se for necessário o transporte de ida e volta do
aparelho à autorizada, fica a cargo do consumidor as despesas de transporte.


D.

E.

Local onde a Garantia deve ser executada:
I. Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho para a Assistência
Técnica a ser prestada, procure o revendedor de sua cidade ou entre em
contato com o SAC 0800 741 40 40;
II. Os consertos em garantia deverão ser efetuados por uma Assistência
Autorizada;
III. O aparelho quando encaminhado para a Assistência Técnica deverão estar
acompanhados da Nota Fiscal e deste Certificado.
Recomendações Especiais:
I. Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da
instalação do aparelho;
II. Certifique-se que a voltagem a ser utilizada é a mesma do aparelho;
III. Para sua tranqüilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia,
juntamente com a Nota Fiscal de compra do Produto.
Nota!
Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI. reservase o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou de aperfeiçoá-los, sem
que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produto
anteriormente fabricado, assim como alterar a relação de Assistência Técnica
sem prévio aviso.
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Em caso de utilização da garantia, favor destacar este cupom e anexar cópia da Nota
Fiscal, deixando junto ao seu produto quando o mesmo for encaminhado para assistência
ou para efetivação da troca do aparelho em garantia.

MODELO:_________________________________CÓDIGO:______________________
NOME DO CLIENTE:_______________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________
CIDADE:____________________________________ESTADO:_____________________
CEP: _________________ FONE: (____)_______________OU(____)________________
LOCAL DA COMPRA: ______________________________________________________
DATA DA COMPRA: _____________________ N.F. Nº:____________________________

Atenção!
Para efeitos de garantia, mantenha junto a este certificado a nota fiscal de compra.

Obrigado por escolher a GALLANT!
CONTATOS SAC GALLANT
0800 741 40 40
SAC@GALLANT.VC
WWW.GALLANT.VC

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
CNPJ 08.584.116/0001-27
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados
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13. Diagrama Elétrico e dados adicionais

130 mm

Chave

Conjunto de elemento de aquecimento inferior

42 L

Conjunto de elemento de aquecimento superior

60 Hz
1500 W

Termostato

8,2 kg
xxxxxxxxxx

Manufaturado RPC
OCP 0004

Chave

Conjunto de elemento de aquecimento inferior

42 L

Conjunto de elemento de aquecimento superior

1500 W

Termostato

8,2 kg
xxxxxxxxxx

Manufaturado RPC
OCP 0004

FORNO ELÉTRICO

DIAGRAMA ELÉTRICO
Tempo

Chave

Conjunto de elemento de aquecimento inferior

60 Hz
1500 W
28L

Conjunto de elemento de aquecimento superior

220 V
Lâmpada indicadora

Número de Série

GFo28EM2A-Pt220

Resistor

Modelo
Tensão Nominal
Frequência
Potência
Volume Líquido
Peso

Termostato

6,4 kg
xxxxxxxxxx

Manufaturado RPC
OCP 0004

FORNO ELÉTRICO

Tempo

Chave

127 V
Conjunto de elemento de aquecimento inferior

1500 W
28 L

Termostato

6,4 kg
xxxxxxxxxx

Manufaturado RPC
OCP 0004
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Conjunto de elemento de aquecimento superior

60 Hz

Lâmpada indicadora

Número de Série

DIAGRAMA ELÉTRICO

GFo28EM2A-Pt127
Resistor

Modelo
Tensão Nominal
Frequência
Potência
Volume Líquido
Peso

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
CNPJ 08.584.116/0001-27

Tempo

60 Hz

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
CNPJ 08.584.116/0001-27

127 V

Lâmpada indicadora

Número de Série

DIAGRAMA ELÉTRICO

GFo42EM2A-Pt127

Resistor

Modelo
Tensão Nominal
Frequência
Potência
Volume Líquido
Peso

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
CNPJ 08.584.116/0001-27

FORNO ELÉTRICO

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
CNPJ 08.584.116/0001-27

Tempo

220 V
Lâmpada indicadora

Número de Série

DIAGRAMA ELÉTRICO

GFo42EM2A-Pt220

Resistor

70 mm

FORNO ELÉTRICO

Modelo
Tensão Nominal
Frequência
Potência
Volume Líquido
Peso
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