
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

FORNO DE PIZZA 

 

Este é um produto da METALÚRGICA LISBOA, 

empresa que se preocupa com a qualidade de seus 

produtos e com a segurança dos usuários. 

Parabéns pela escolha. Leia atentamente as 

recomendações e instruções a seguir para obter o 

máximo de proveito do produto. Este manual está 

disponível no site www.metalurgicalisboa.com.br. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS 

 

 

 

 

 

 

A – Porta 

B – Controlador de temperatura  

C – Chave seletora 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE USO 

Este produto é indicado para assar pizza. 

Instale o aparelho preferencialmente sobre um 

balcão ou estrutura nivelada. 

Verifique o funcionamento da porta (A) observando 

a ação da mola para o perfeito fechamento da 

mesma.  

Antes do primeiro uso as pedras refratárias devem 

ser colocadas dentro da câmara do forno, deixando 

por 1 (uma) hora a uma temperatura de 100°C.Não 

passar óleo na pedra, pois existe a possibilidade de 

incêndio. O aquecimento das pedras tem a 

finalidade de finalizar o processo de cura das 

mesmas. 

 

O forno possui controlador programável (B) para 

temperatura até 450°C e conta com duas chaves 

seletoras (C) com três posições de controle cada, 

veja a seguir: 

Instruções abaixo para as duas chaves trabalhando 

na mesma posição. 

Posição MIN: Liga as 4 resistências com baixa 

potência. 

Posição MED: Liga 2 resistências com potência 

nominal. 

Posição MAX: Liga 4 resistências com máxima 

potência. 

As posições das chaves poderão divergir conforme 

a necessidade do operador. 

 

Durante o funcionamento do forno, a retirada e o 

reabastecimento de pizza, deve ocorrer com 

proteção para as mãos contra queimaduras o calor 

do equipamento e dos produtos aquecidos podem 

causar acidentes. 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

Solicite auxílio de um eletricista para ligar o forno 

na rede elétrica. Esta máquina está projetada para 

ser alimentada com uma tensão de 220V e 

consome aproximadamente 6kw/h trabalhando em 

potência máxima. Um circuito elétrico com disjunto 

de 30A deve ser disponibilizado para alimentar 

apenas o forno e seu aterramento é obrigatório 

para que sejam realizadas as manutenções quando 

necessário dentro do período de garantia sem 

despesas para o cliente. . 

Evite operar o forno com as mãos molhadas, pés 

descalços e nunca derrame água ou outro líquido 

na máquina, observe se o aterramento foi realizado 

corretamente. 

Mantenha o forno fora do alcance de crianças, pois 

existe o risco de queima por contato com a 

superfície quente. 

Desligue a chave (30A) quando não estiver 

utilizando o aparelho e principalmente durante a 

limpeza.  

Utilize no forno apenas peça e ou acessório original 

de fábrica não nos responsabilizamos por mau 

funcionamento após terem sido realizadas 

manutenções por terceiros. 

Utilize este produto somente para o fim proposto. 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Limpe o forno após a utilização com sabão neutro, 

pano macio e seque com pano seco e limpo. 

Remova todos os restos de alimento dentro da 

câmara e nunca lave os componentes elétricos. 

Atenção! Não use palha de aço ou outros 

abrasivos. 

Nunca lave os componentes elétricos e suas 

estruturas de sustentação. Limpe-os com pano 

seco. 

TERMO DE GARANTIA 

Este produto será garantido pela METALÚRGICA 

LISBOA, pelo prazo de 180 dias, já incluso a 

garantia legal de 90 dias, a partir da data de 

emissão da Nota Fiscal da compra, contra 

eventuais defeitos de fabricação ou de peças. 

A Nota fiscal de compra deste produto é parte 

integrante da presente garantia. Sua primeira via 

deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do 

uso da garantia.  

Os consertos em garantia somente poderão ser 

efetuados pela Metalúrgica Lisboa ou por um 

Prestador de Serviço autorizado. Entre em contato 

através do telefone 31 3621 1261 para as devidas 

orientações. 

A Metalúrgica Lisboa definirá peças e reparos 

necessários, mediante avaliação e que correrão 

sem custo para o consumidor, durante a garantia. 

Esta garantia não cobre danos causados por: 

1 – Danos sofridos pelo produto, ou seus 

acessórios, em consequência de acidentes, 

manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com 

as recomendações deste manual. 

2 – Problemas com alimentação elétrica, causados 

por falta de observações às instruções de 

segurança e ou da rede elétrica. 

3 – Produto que tenha sido aberto, examinado, 

alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não 

autorizadas. 

4 - Ligações feitas em tensão diferente da 

especificada no aparelho, bem como avarias 

oriundas de maus tratos, choques bruscos e 

agentes cuja origem seja transporte, 

armazenamento indevido ou, ainda, forças da 

natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, 

etc.) invalidam a garantia dos componentes 

danificados. 

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em 

mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o 

problema e explique-o detalhadamente. 

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui 

descritas, poderão ser modificadas sem prévio 

aviso. 

 

 
METALÚRGICA LISBOA, 

Rua São Paulo, 229, 
Bairro Célvia, Vespasiano- MG, 

CEP: 33.200-000  -  Fone: 31 3621 1261 
www. metalurgicalisboa.com.br 
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