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DICAS DE USO E INFORMAÇÕES

CARTA AO CLIENTE
Para nós, a sua escolha por um produto Prática é motivo de grande
satisfação.
Isso reforça o sentido da nossa missão, que é levar qualidade e
produtividade ao ambiente de preparo de alimentos com o propósito de
oferecer condições para o preparo de comida boa, de qualidade e sem
desperdício.
Para isso nossos produtos oferecem alta tecnologia e os melhores padrões
de qualidade. São desenvolvidos por um time experiente e altamente
qualificado e produzidos num parque fabril com os mais avançados
processos e equipamentos.
A Prática oferece soluções completas em toda cadeia de preparo de
alimentos. Desde produtos para a panificação até todo o universo da
gastronomia. Do pré-preparo à conservação, finalização e acabamento.
Temos uma ampla linha de máquinas para panificação, equipamentos para
ultra-congelamento e conservação e variadas linhas de fornos para
panificação, gastronomia e fornos rápidos de finalização, além de uma
completa linha de acessórios diversos.
Esperamos que nossos produtos, acessórios e serviços pré e pós venda
possam ser valiosas ferramentas para o sucesso de seu negócio e da
continuidade da nossa parceria.
Muito obrigado.

Este manual contém todas as informações para você instalar e utilizar seu
equipamento de forma correta e obter os melhores resultados de
desempenho, qualidade e segurança.
Recomendamos que você leia e siga todas as orientações nele contidas e o
mantenha sempre em local adequado para futuras consultas.
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TERMO DE GARANTIA
PRAZO E DETALHAMENTO
a) Os equipamentos Prática têm garantia legal de 3 (três) meses e garantia
contratual de 9 (nove) meses, totalizando, um (1) ano, a partir da data de
emissão da nota fiscal de venda, exclusivamente para o primeiro comprador. Se
por quaisquer motivos, a Nota Fiscal não seja localizada, prevalece como data
para início da garantia a data de fabricação do equipamento, constante na
etiqueta indicativa.
b) Independente da instalação efetiva ou o período de utilização do equipamento
o período de garantia é iniciado de acordo com a data da emissão da Nota Fiscal
de venda.
c) Para instalação e entrega técnica dos equipamentos a Prática Produtos
disponibilizará, sem custos ao cliente, uma visita única de um técnico autorizado
e/ou próprio. No caso de necessidade de nova(s) visita(s) para finalização da
instalação/entrega técnica, em função de não disposição dos pontos prediais
sejam eles elétricos, de gás, hidráulicos ou de exaustão, serão de
responsabilidade do cliente.
d) A Prática Produtos conta com uma extensa e qualificada Rede de Serviços
Autorizados Prática – SAP. No entanto, se na cidade de instalação do
equipamento ainda não houver um técnico autorizado, será acionado o serviço
mais próximo e o deslocamento e outras despesas serão de responsabilidade do
cliente.
e) Para a instalação dos equipamentos o cliente deverá providenciar todos os
pontos prediais (água, energia elétrica, gás, terra e exaustão) descritos no croqui
de instalação. Também deverá cuidar do deslocamento do equipamento até o
local exato da instalação.
f)

Alguns equipamentos Prática são considerados como portáteis, como os fornos
Miniconv VP e SV e o Moinho MF80. Nesses casos, o deslocamento para a
manutenção é de responsabilidade do cliente.O valor do deslocamento deve ser
combinado com o SAP, ou o cliente tem a opção de levar o equipamento ao
serviço autorizado.

g) A garantia somente cobrirá falhas originadas por matéria-prima, componentes
ou fabricação.
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h) A aplicação da garantia se dará através de manutenções, regulagens ou troca de
peças defeituosas. As peças substituídas serão de propriedade da Prática, como
objeto de análise.
i)

Ocorrências em garantia não justificarão o aumento do prazo de garantia, troca
do equipamento ou qualquer outro tipo de pleito.

RAZÕES DE EXCLUSÃO DA GARANTIA
a) Danos oriundos de transporte. O cliente deverá inspecionar a entrega do
equipamento e acionar a transportadora no caso de irregularidades. Na
instalação, o técnico deverá encontrar o equipamento em sua embalagem
original, totalmente preservada.
b) Irregularidades na instalação predial.
c) Uso ou instalação em desacordo com o Manual de Instalação e Operação que
acompanham o produto.
d) A não observação a detalhes de instalação, em desacordo com o Manual de
instalação, como: chão desnivelado, instalação do forno ao lado de
equipamentos que exalam gordura, calor ou partículas sólidas em suspensão,
falta de circulação de ar, etc.
e) Danos e falhas decorrentes da não execução de limpeza do equipamento ou
limpeza feita inadequadamente, danificando componentes, como: jogar água
dentro do painel elétrico, etc.
f)

Mudança das condições originais de instalação, como: distribuição elétrica,
distribuição de gás, local de instalação, etc, executadas por técnicos não
autorizados.

g) Uso de produtos agressivos ou abrasivos, impróprios para a limpeza, que
possam manchar, desgastar, riscar ou danificar acessórios ou componentes do
equipamento.
h) Danos e falhas operacionais decorrentes de água com grande teor de cálcio, gás
de baixa qualidade ou fornecimento de energia elétrica com oscilação de
voltagem ou ruídos/interferência na linha de alimentação.
i)

Ocorrências oriundas de descargas elétricas decorrentes da ação da natureza ou
picos de fornecimento originados de geradores ou companhias de
fornecimento.
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j)

Danos no equipamento ou seus acessórios, como: sensores de núcleo, placas
eletrônicas, teclados e outros, em consequência de acidentes, maus tratos,
operação incorreta, manuseio inadequado ou uso em desacordo com o manual
de instalação e operação que acompanha o produto.

k) Tentativas de reparo por terceiros não autorizados, ou por utilização de peças e
componentes não originais, independentemente dos danos ou defeitos terem
sido provocados por este fato.
l)

Componentes de consumo e desgaste, como luzes, vedações, correias,
rolamentos, correntes, conjunto de lonas, etc., bem como, vidros e plásticos
estão excluídos da garantia.

m) Falhas decorrentes de redes hidráulicas ou de gás pressurizados ou com
dimensionamento inadequado, provocando a oscilação de pressão imprópria
para o bom funcionamento do equipamento.

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
a) Oriente os operadores dos equipamentos, tendo como base o manual de
instruções e operações do equipamento.
b) Certifique-se de que as instalações hidráulica, elétrica, gás e exaustão sejam
feitas por empresa ou técnico capacitado.
c) Antes de acionar a Assistência técnica, no manual constam algumas ocorrências
que podem ser sanadas sem a interferência de um técnico.
d) O desgaste natural do equipamento não está coberto pela garantia. Para
garantir a produtividade e um melhor prazo de vida útil de seu equipamento, é
fundamental a higienização diária de seu equipamento e sugerido que se faça
um contrato de manutenção preventiva.
e) Para acionar a assistência técnica e mesmo para qualquer reclamação,
comentário ou sugestão sobre os reparos prestados pelas Assistências
Autorizadas, durante horário comercial, no nosso serviço de atendimento ao
consumidor: (35) 3449 1200 – Opção 3

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(preencha para facilitar as chamadas técnicas)
MODELO:
Nº SÉRIE:
Nº NOTA FISCAL:
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VOLTAGEM:
REVENDEDOR:
DATA COMPRA:

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Ÿ

Operação do forno: É recomendável que o operador do forno utilize sempre
luvas de proteção térmica e avental para evitar queimaduras em partes internas
do forno e de eventual derramamento do conteúdo das bandejas.

Ÿ

Utilização do painel: O painel deve ser operado somente com os dedos, a
utilização de qualquer instrumento pode danificar o equipamento e colocar em
risco a segurança do operador.

Ÿ

Sensor de núcleo: Use luvas de proteção térmica para manipular a sonda de
núcleo durante o uso do forno, pois há risco de queimaduras. Não pendure a
sonda para o lado de fora da porta, isto pode danificar o cabo do sensor.

Ÿ

Gns com alças: O uso de GNs com alças requer cuidados especiais, este tipo de
GN pode enroscar nas guias do forno.
CUIDADO!
Para evitar queimaduras, não use recipientes carregados com
líquidos ou produtos de cozinha que se tornem líquidos por
aquecimento em níveis superiores aos que podem ser
facilmente observados. O adesivo (conforme figura ao lado)
vem anexo ao manual e deve ser inserido na parte frontal no
ato da instalação do equipamento, em uma altura mínima de
1,60m acima do piso.

Ÿ

Remova arames usados para selar sacos de papel ou de plástico que serão
introduzidos no forno. Não utilizar utensílios de plástico.

Ÿ

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

Ÿ

Não opere o forno se o mesmo estiver danificado ou se a porta do forno não
fechar adequadamente.

Ÿ

Não coloque qualquer objeto entre a porta e o batente do forno.

Ÿ

Use esse aparelho somente para as funções descritas neste manual.
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RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO (continuação)
CUIDADO!
Para evitar queimaduras de vapor, abra a porta em dois passos:

1°) Deixe a porta
entreaberta para a saída
de calor e vapor do forno.
Ÿ
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2°) Abra totalmente a
porta.

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.
Ÿ

Não utilize o puxador do forno para realizar a movimentação do
equipamento. A movimentação do forno deverá ser feita
exclusivamente pelas suas laterais.

Ÿ

Não utilize a porta do equipamento como apoio. Isso causará o
desnivelamento da porta e mal funcionamento do equipamento.

Ÿ

A porta do forno destina-se unicamente para a vedação dos
vapores gerados pela cocção. A utilização da porta para quaisquer
outros fins não descritos nesse manual poderá ocasionar a perda
da garantia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ÿ

Sempre seguir as recomendações de instalação do manual de instruções ou da
ficha técnica do produto. Essa ficha vem anexo junto ao manual, além de ser
enviado por e-mail no ato da aprovação do pedido, também está disponível em
nosso site (www.praticabr.com), em caso de dúvidas entrar em contato com a
Assistência Técnica Prática: 35 3449 1200 – Opção 3.
O aterramento do forno é obrigatório.
O forno deve possuir um disjuntor exclusivo.
Ÿ Não molhe o fio de força ou a tomada.
Ÿ Mantenha o cabo de força longe de superfícies aquecidas.
Ÿ Se o cabo de força for danificado, ele deverá ser trocado apenas
por técnicos autorizados.
Ÿ Somente técnicos autorizados devem abrir o painel do
equipamento.
Ÿ Um ponto equipotencial é fornecido no painel traseiro do forno
para ligação.
Ÿ
Ÿ

·Obs: O equipamento possui um conector de interligação para outros

equipamentos. Esse conector visa manter diversos equipamentos com o
mesmo potencial elétrico. Não sendo necessariamente o terra de uma
ligação local. Esse conector está localizado na parte traseira do
equipamento é identificado com o símbolo ao lado:
Ÿ

Utilização do prensa cabos para evitar a movimentação do cabo de alimentação .

Ÿ

Em caso da voltagem do forno ser 380 volts, deverá estar disponível um cabo
neutro (independente do aterramento).
Ÿ Cer ﬁque-se de que as caracterís cas
Distância
elétricas da construção estejam de
Máxima
1.5m
acordo com as especiﬁcações da
e queta localizada na traseira do
equipamento.
A instalação elétrica da
Registro
de água
construção é responsabilidade do
⁄"
cliente.
Ÿ Esta unidade deve ser devidamente
aterrada para evitar choque elétrico.
1m
Ÿ O disjuntor deve estar localizado no
máximo a 1,5m do equipamento.
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Ÿ

O forno deverá ser conectado a uma canalização de água fria.

Ÿ

Importante :Antes de instalar a água, descarregar os condutos do lado da
instalação predial para retirar eventuais sujeiras do encanamento (purga).
Para desempenho adequado, observe a pressão da rede hidráulica:
Unidade de Medida
Mínima Máxima
3,0
8,0
m.c.a (metro coluna d’água)
0,3
0,8
bar
30
80
kPa
11,5
4,35
Psi

Utilize somente mangueiras novas para a
instalação de água.
DRENO
Ÿ

A saída dos drenos devem ser
descarregadas em um ralo ou
grelha, sem conexão fechada
com a rede de esgoto, para
evitar retorno de odores.

Ÿ

Para o dreno principal aplica-se
a mangueira em uma tubulação
de no mínimo 1". Não reduzir o
diâmetro da tubulação.

Ÿ

A temperatura média de saída
da água no dreno pode atingir
até 70ºC .Utilize uma tubulação
adequada.

Dreno

Ralo ou
Grelha

Ÿ
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A mangueira de deságue deve ser colocada de modo que não permita dobras
e nem curvas que possam reter gorduras ou particulas sólidas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
3"
75 mm

SISTEMA DE EXAUSTÃO
Ÿ

Ÿ

O equipamento deverá ser colocado sob uma coifa
para coleta dos vapores.

15 ⁄ " - 400 mm
11 ⁄ "
300 mm

A coifa deve respeitar a altura mínima de 40cm
acima do teto do forno e projetar-se 30cm além da
face frontal do forno de modo que os vapores
emanados da saída de vapor e na abertura da porta
sejam captados pela coifa.

INSTALAÇÃO DE GÁS (Modelos CG-MAX)
Ÿ

U lizar o po de gás indicado no forno.
Atenção: A instalação de gás deve ser feita por técnicos qualiﬁcados.
Consumo máximo de gás GLP e NATURAL:
CG-MAX 6: 1,42kg/h - 1,36m³/h
CG-MAX 11: 1,87kg/h - 1,79m³/h
CG-MAX 20: 2,38kg/h - 2,28m³/h
CG-MAX 20V: 2,60kg/h - 2,49m³/h
CG-MAX 40: 2,60kg/h - 2,49m³/h

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS PARA GÁS GLP
Tubulação com diâmetro mínimo de ⁄ ";
Manômetro para medição de pressão na linha primária;
Registro de segurança próximo e exclusivo para o equipamento;
A pressão da rede, na saída para o forno, deverá ser de 2,8 kPa;
Tubulação com comprimento linear entre bo jões e forno inferior a 10m, u lizar
um regulador de estágio único com vazão de 12Kg/h próximo e exclusivo ao
equipamento;
Ÿ Tubulação superior a 10m, use um regulador de primeiro estágio com vazão de
15Kg/h próximo aos bo jões e um regulador de segundo estágio com vazão de
12Kg/h próximo ao forno;
Ÿ U lizar dois bo jões P45 ou maiores em paralelo (NÃO u lizar bo jões P13)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS PARA GÁS NATURAL
Ÿ Tubulação com diâmetro mínimo de ⁄ ";
Ÿ Na maioria das instalações, o gás trabalha em baixa pressão, não necessitando de

regulador. Caso a pressão esteja excessiva, u lize regulador apropriado;
Ÿ A pressão da rede, na saída para o forno deverá ser de 2kPa.
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO DE GÁS
Tubulação de estágio superior a 10m

B
A

DESCRIÇÃO
LEGENDA
A
Regulador de Pressão
B
Registro do Forno
C
Registro do Bo jão de Gás
D
Manômetro Medidor de Pressão
E
Regulador de Pressão

E
D
C

ESPECIFICAÇÕES
12kg/h - 2º Estágio
Diametro ⁄ "
15kg/h - 1º Estágio

Tubulação de estágio inferior a 10m

B
A
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D
C

DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
LEGENDA
12kg/h - Estágio único
A
Regulador de Pressão
B
Registro do Forno
Diametro ⁄ "
C
Registro do Bo jão de Gás
D
Manômetro Medidor de Pressão

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
GUIA DE FIXAÇÃO DA BASE A SUPERFÍCIE
Certifique-se de que a base do forno esteja bem montada.
Certifique-se de que a trava do forno na base está bem fixada.
Certifique-se de que os parafusos de todas as travas estão bem fixados (Figura 1).
Fixe a trava aos pés da base (Figura 2).
Devem ser usados parafusos tipo Parabolt para a fixação. Verifique se a base está
travada a superfície e se a furação está correta (Figura 3).
Ÿ Ao final, verifique a fixação de todos parafusos.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FIGURA 1

Pé do Forno na base
Trava de Fixação
Parafusos de Fixação

Perna da Base
Base do Forno

Fixar bem a trava
aos pés da base
FIGURA 2

Perna da base
Parabolt
FIGURA 3

Trava
Pé da base
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
GUIA DE FIXAÇÃO DA BASE A PAREDE (APENAS MODELOS NAVALIZADOS)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Certifique-se de que a base do forno esteja bem montada.
Certifique-se de que a trava do forno na parede está bem fixada.
Fixe a trava ao forno usando os parafusos de fixação (Figura 1).
Fixe a trava do forno na parede (Figura 1).
Devem ser usados parafusos tipo Parabolt para a fixação na parede.
Ao final, verifique a fixação de todos parafusos.

Trava do forno
na parede

FIGURA 1
Parafusos
de Fixação
Parabolt

Aplicável somente aos modelos com trava na
base.
Ÿ Os parafusos Parabolt não são fornecidos com
o produto.
Ÿ A fixação na parede é específica dos modelos
navalizados.
Ÿ
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
DIMENSÕES
MODELOS ELÉTRICOS - 6, 10 e 20 GN’s

COIFA

C

A

A

D

B

Dist. Máx.
1,5m

Suporte do
esguicho
Entrada
de água

B

Cabo de
alimentação

Registro de
água Ø ⁄ "

Dreno

C

1m

E
A
C-MAX 6 400
C-MAX 10 400
C-MAX 20 400

B

C

D

E

300
300
300

699
699
1240

75
75
75

761
761
1302

A
C-MAX 6 1056
C-MAX 10 1056
C-MAX 20 1056

B

C

777
1057
1185

642
642
642

Saída de
vapor

A
B

Extrator
de vapor

C
D

A
C-MAX 6 415
C-MAX 10 415
C-MAX 20 846

B

C

D

88
88
590

172
172
-

893
893
-

Saída de Vapor: Ø80mm
Extrator de Vapor: Ø60mm
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
DIMENSÕES
MODELOS ELÉTRICOS - 20V e 40 GN’s.

COIFA

A

C

D

E

A
Dist. Máx.
1,5m

B
Suporte do
esguicho
Entrada
de água

Registro de
água Ø ⁄ "

B

Cabo de
alimentação

1m

Dreno

F
A
C-MAX 20V 400
C-MAX 40 400

B

C

D

E

F

300
300

860
1154

230
230

75
75

1090
1384

A

A
C-MAX 20V 1065
C-MAX 40 1065

Saída de
vapor

B

A
C-MAX 20V 895
C-MAX 40 895
Saída de Vapor: Ø80mm
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B
396
453

B
1960
1960

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
DIMENSÕES

MODELO A GÁS - 6, 11 e 20 GN’s

COIFA

C

A

D

A

E

Dist. Máx.
1,5m

B
Entrada
de água
Cabo de
alimentação

B
Registro de
água Ø ⁄ "

Dreno
Sifão

C

1m

F
CG-MAX 6
CG-MAX 11
CG-MAX 20

A

B

C

D

E

F

400
400
400

300
300
300

838
838
1183

230
230
230

75
75
75

1068
1068
1413

A
CG-MAX 6 1061
CG-MAX 11 1061
CG-MAX 20 1061

B

C

837
1200
1200

642
642
642

Saída de
gás queimado

A
B

Saída de
vapor

C

A

D

CG-MAX 6 408
CG-MAX 11 408
CG-MAX 20 408

B

C

D

165
165
165

230
230
375

860
860
860

Saída de Gás Queimado: Ø150mm
Saída de Vapor: Ø80mm
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
DIMENSÕES

MODELO A GÁS - 20V e 40 GN’s

COIFA

C

A

D

A

E

Dist. Máx.
1,5m

B

Entrada
de água

Registro de
água Ø ⁄ "

B

Cabo de
alimentação
Dreno

1m

Sifão

F

CG-MAX 20V
CG-MAX 40

A

B

C

D

E

F

400
400

300
300

956
1276

230
230

75
75

1186
1506

A
CG-MAX 20V 1056
CG-MAX 40 1056

Saída de
gás queimado

A
B
C

Saída de
vapor

D

Saída de Gás Queimado: Ø150mm
Saída de Vapor: Ø80mm
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CG-MAX 20V
CG-MAX 40

A

B

C

D

410
410

188
188

200
557

894
867

B
1972
1972

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Ÿ Não utilize esse produto próximo de água como pias, piscinas ou

locais muito úmidos.
Ÿ Caso houver queda de energia durante a higienização um novo

processo de higienização deverá ser obrigatoriamente ativado
para remover os resíduos de desincrustrantes ou produtos de
limpeza.
Ÿ Caso resíduos acumulados dentro do forno entrem em combustão,

mantenha a porta do forno fechada, desligue a energia elétrica no
disjuntor exclusivo do forno e desconecte o forno da tomada.
Ÿ Não utilize o interior do forno para secar roupas ou guardar

utensílios.
Ÿ Se a porta ou perfil de vedação da porta estiverem danificados, o

forno não deve ser operado até que os mesmos sejam reparados
por uma pessoa qualificada.
Ÿ Caso houver queda de energia durante algum processo em andamento do forno,

esta operação será perdida (receitas salvas não serão perdidas).
Ÿ Não cubra ou bloqueie qualquer abertura do aparelho.
Ÿ Não utilize o forno em ambientes externos.
Ÿ Não guardar alimentos dentro do forno quando o mesmo não estiver em

operação.
Ÿ Ao acionar o disjuntor do forno, aguarde dez segundos para ligar o equipamento.
Ÿ Para utilizar a água do forno para cocção, recomendamos a instalação de um filtro

purificador na entrada de água do equipamento.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS (con nuação)
Ÿ

Esvazie regularmente a calha da porta ou batente do forno para não transbordar
a água acumulada, esta água é proveniente da condensação do vapor no vidro.
Use luvas térmicas para remover a calha.

Ÿ

Devem ser respeitados os limites de carga máxima de cada equipamento
conforme a tabela.

Modelo
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Capacidade
kg

C e CG- MAX 6 (Elét. e Gás)

30

C-MAX 10 Elétrico

50

CG-MAX 11 Gás

55

C e CG- MAX 20 (Elét. e Gás)

100

C e CG- MAX 20V (Elét. e Gás)

100

C e CG- MAX 40 (Elét. e Gás)

200

TECNOLOGIA STEAM POWER
A tecnologia STEAM POWER é mais robusta e eficiente, pois permite a geração do
vapor de forma precisa sem utilização de caldeira. Através da combinação de
sensores de vazão, software com algorítimos que calculam a quantidade de água
conforme o momento do preparo e por fim um conjunto mecânico exclusivo de
dispersão de água na câmara. Sua associação com o sistema ECOPOWER de
aproveitamento de energia do forno garante maior eficiência energética,
desempenho e precisão na geração de vapor.

Exclusiva tecnologia para controle
preciso da geração de vapor com
baixo gasto energético.

+
Sistema de reaproveitamento da
câmara para aquecimento de água
e geração de vapor.

23

PAINEL

Visor de
temperatura
Ajuste
de temperatura
Visor de tempo
e sonda
Ajuste de
tempo e sonda

Ar Quente
Cozinhar no Vapor

Luz indicadora
tempo e sonda

Níveis de Vapor
Combinado
Vapor Combinado
Regenerar

Vapor Manual

Extrator de Vapor

Cocção por
Sonda/Tempo

Esfriar

Minhas Receitas
Liga/Desliga
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Luz indicadora
de temperatura

Play/Pause
Higienização

FUNÇÕES DISPONÍVEIS
AR QUENTE
Temperatura Variável: de 30°C até 260°C.
Observações: Utiliza apenas ar seco - sem vapor.
A função Ar Quente pode ser utilizada para assar massas e pães, selar carnes,
desidratar, grelhar, fritar e dourar alimentos em geral.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressione a tecla Ar Quente;
Defina a temperatura desejada com as teclas
e
;
Escolha entre definir tempo ou temperatura de sonda com a tecla
Defina o tempo / temperatura de sonda com as teclas
e
;

;

VAPOR COMBINADO
Temperatura Variável: de 30°C até 260°C
Observações: Níveis de vapor disponível de 10% até 100%.
Vapor Combinado possuí várias utilidades, veja algumas a seguir:
Ÿ Assar no vapor: Temperatura sugerida de 130°C até 190°C com vapor acima de

50%.
Ÿ Cozer alimentos delicados como vegetais e legumes: Temperatura sugerida até

98°C.
Ÿ Cozer alimentos em baixa temperatura: Temperatura sugerida 93°C.
Ÿ Cozer alimentos duros como fava e grão-de-bico: Temperatura sugerida 98°C com

nível de vapor em 100%.
Ÿ Descongelamento: Temperatura sugerida de 60°C com nível de vapor em 100%.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressione a tecla Vapor Combinado;
Defina a temperatura desejada com as teclas
e
;
Escolha entre definir tempo ou temperatura de sonda com a tecla
;
Defina o tempo / temperatura de sonda com as teclas
e
;
Pressione repetidas vezes
para incrementar o nível de vapor em 10%. Por
exemplo, pressionar a tecla 2 vezes, garante 20% de nível de vapor.
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COZINHAR NO VAPOR
Temperatura Fixa: de 98°C, não é possível alterar.
Observações: Vapor fixo em 100%, não é possível alterar.
Função utilizada exclusivamente para cozinhar alimentos no vapor que comumente
seriam preparados em uma panela com água fervente. Legumes por exemplo.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressione a tecla Cozinhar no Vapor;
Temperatura e Vapor não podem ser alterados;
Escolha entre definir tempo ou temperatura de sonda com a tecla
Defina o tempo / temperatura de sonda com as teclas
e
.

;

REGENERAR
Temperatura Variável: de 80°C até 120°C.
Observações: Níveis de vapor variável de 0% até 100%.
Utilize a função para regenerar alimentos congelados ou resfriados. Utilize esta
função com Sonda para garantir a temperatura interna do alimento. Para regenerar
alimentos secos, utilize Ar Quente.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressione a tecla Regenerar;
Defina a temperatura desejada com as teclas
e
;
Escolha entre definir tempo ou temperatura de sonda com a tecla
Defina o tempo / temperatura de sonda com as teclas
e
.

;

INJEÇÃO DE VAPOR MANUAL
Utilize essa função para injeção de vapor na câmara.
Este recurso pode ser utilizado nas seguintes funções: Ar Quente,
Cozinhar no Vapor, Vapor Combinado e Regenerar.
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MINHAS RECEITAS
Utilize a Função Minhas Receitas para executar ou gravar uma receita. É
possível gravar até 500 receitas de 4 passos cada uma.
Execução de Receita
Pressione a tecla Minhas Receitas
;
Escolha a receita que deseja executar com as teclas
/
Pressione a tecla
para iniciar ou pausar a execução.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

;

Observação: A Função de Injeção de Vapor Manual (
) também é possível ser
utilizada na execução de uma receita. O primeiro passo sempre será definido como o
de Pré-aquecimento e no visor será chamado de PrE, o segundo passo será o 002, o
terceiro 003 e o quarto passo será o 004.
Programação de Receita
Pressione e segure a tecla
durante 3 segundos.
No visor aparecerá o texto: PrE (passo de pré-aquecimento).
Utilize
/
até o texto ‘On’ aparecer no visor inferior, pressione
Defina a temperatura de pré-aquecimento com as teclas
/
.
Pressione
para concluir o passo de pré-aquecimento.
Defina o passo 002, pressionando
e em seguida
.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

As opões disponíveis são:
Vapor / Vapor Combinado.
Dumper Aberto ou Fechado.
Execução por Temperatura de Sonda ou por Tempo.
Após definir as opções do Passo 002, pressione
passos 003 e 004 repetindo os dois itens anteriores.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

.

. Em seguida, defina os

DUMPER (Extrator de Vapor)
Acione a tecla para extrair o vapor da câmara. Acioná-la uma vez irá abrir
o Extrator de Vapor, acioná-la uma segunda vez irá fechar o Extrator.

ESFRIAR
Utilize essa tecla para esfriar o forno rapidamente entre as preparações
ou para início do processo de higienização.
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HIGIENIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Ÿ

Para a limpeza do forno é necessário a utilização dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI´s).

Luvas de
Proteção

Máscara de
Proteção

Óculos de
Proteção

Avental

Sapatos de
Segurança

FREQUÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO
Ÿ

O forno deve ser higienizado todos os dias em que for utilizado.
Em caso de uso mais intenso recomenda-se a higienização com maior frequência,
conforme a tabela:

Tipos de Preparo

Frequência de Higienização

Carnes assadas ou grelhadas como:
Aves, carnes bovinas, suínas, peixes e
outros.

Ciclo de 6 horas ou a cada 4 fornadas
consecutivas.

Cocções no Vapor e demais preparos

Ciclo de 8 horas contínuas.

IMPORTANTE
O preparo de carnes em geral tanto assadas como grelhadas,
liberam grandes quantidades de líquidos e gordura. Esses
resíduos em contato com superfícies quentes do forno se
carbonizam ou evaporam se acumulando nas superfícies e componentes da
câmara do forno. Nesses casos recomenda-se o uso do produto químico sem
diluição em água.
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Quando a higienização não é feita na frequência recomendada ou
feita de forma inadequada ocorre o acúmulo desses resíduos que
acabam por prejudicar a qualidade de higienizações posteriores,
gerando excesso de fumaça durante os preparos e diminuindo a
vida útil de componentes e do equipamento. No limite, esses resíduos
acumulados podem entrar em combustão quando submetidos a altas
temperaturas.

PASSOS DA HIGIENIZAÇÃO
RESFRIAMENTO DO FORNO
Caso o forno esteja acima de 65°C é obrigatório esfriá-lo para que
alcance a temperatura correta de higienização.
Para isso, certifique-se que o protetor de turbina esteja montado
e travado (NUNCA ACIONE A FUNÇÃO ESFRIAR SEM QUE O
PROTETOR DE TURBINA ESTEJA MONTADO E TRAVADO).
Pressione a tecla Esfriar
e mantenha a porta aberta. Ao
término do resfriamento o forno soará um alarme.
COM O FORNO EM TEMPERATURA ABAIXO DE 65°C EXECUTE OS
PASSOS A SEGUIR:
Borrifar o líquido desincrustrante em todas as superfícies internas da
câmara. IMPORTANTE, o operador deve usar equipamento de proteção
individual como avental, óculos e luva de borracha para o manuseio do
líquido desincrustante
Ÿ Com a porta do forno fechada acione a tecla de Higienização
.
Ÿ

Ÿ

Durante a higienização, o forno executa as seguintes etapas que
serão mostradas no display com as siglas abaixo:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

(VAP) - Vaporização 100% com temperatura de 65°C por 13 minutos.
(ENG) - Enxágue automático por 7 minutos.
(END) - Ao término do passo automático da higienização o forno soará
um alarme.
Ÿ

Após a indicação (END) e o sinal sonoro é obrigatório finalizar a
higienização enxaguando a câmara com o esguicho de água para
garantir que todos os resíduos de alimentos e de produtos de
limpeza tenham sido removidos e escoados para fora da câmara.

IMPORTANTE: Caso ainda haja pequenos resíduos soltos, podem ser
removidos com uma esponja macia e água. Caso persista algum resíduo
incrustrado nas paredes da câmara ou dos componentes internos, o
processo de higienização deverá ser executado novamente.
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ATENÇÃO
A higienização não deve ser interrompida nem a
porta deve ser aberta durante o processo. Caso haja
queda de energia ou desligamento do forno durante a
higienização um novo processo de higienização deve
ser feito para garantir a retirada total dos produtos
químicos. A correta higienização do equipamento é
de total responsabilidade do operador.
RECOMENDAÇÕES GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO
N o caso de preparo de
grelhados ou assados, em grande
q u a n d a d e e e m p ro d u çã o
con nua recomenda-se que para
cada conjunto de três grelhas
deve ser colocada uma GN 1/1 de
65mm ou uma bandeja com dreno
(acessório opcional exclusivo conf.
ﬁgura.) na penúl ma prateleira
inferior para captação de resíduos
dos assados.
Ÿ
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Ÿ

Utilize somente produtos de linha profissional (desincrustante/
desengordurante) líquido alcalino a base NaOH (Hidróxido de Sódio) sem
corantes.

Ÿ

Antes de dar início a higienização deve-se retirar todos os acessórios do
interior da câmara.

Ÿ

Para limpeza externa do forno utilizar sabão neutro e água com auxílio de
um pano macio. Não utilize o esguicho de água na superfície externa do
equipamento.

HIGIENIZAÇÃO DA BANDEJA COLETORA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Para a limpeza da bandeja coletora é necessário a utilização dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s).
Os resíduos devem ser coletados num recipiente (preferencialmente em
metal) que comporte 25 litros e que suporte temperaturas de até 100°C.
Esse recipiente deve ser posicionado no piso no frontal esquerdo do
forno .
Não colocar o recipiente sobre cadeiras, bancos e ou quaisquer objetos, o
recipiente de coleta deve ser colocado diretamente no piso.
Com o auxílio de uma luva térmica, puxe a bandeja para fora até que o
furo indicado na figura 1 fique posicionado no fim da prateleira de apoio.
ATENÇÃO: NÃO POSICIONE A BANDEJA ALÉM DESSA
MARCAÇÃO, RISCO DE ACIDENTE COM QUEIMADURAS.

Posicione o recipiente de coleta no piso abaixo do bico de escoamento e
vire o bico giratório da bandeja para baixo girando no sentido antihorário para que comece o processo de escoamento do líquido.
Ÿ Assim que terminar o escoamento do líquido por completo, vire o bico
giratório no sentido horário até que fique apontado para cima.
Ÿ Com o auxílio de luva de proteção leve a bandeja para uma pia para fazer
a higienização completa.
Ÿ O descarte de gorduras e produtos provenientes da cocção devem seguir
a normas de higiene e saúde vigentes, consulte a legislação de sua cidade.
Ÿ

BANDEJA COLETORA

BICO DE ESCOAMENTO
(GIRE PARA BAIXO PARA
ESCOAR OS RESÍDUOS)

FIGURA 1
RECIPIENTE PARA COLETA
(DIRETO NO PISO)
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RECOMENDAÇÕES GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO (continuação)
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Ÿ

Não direcione água fria sobre o vidro quente do equipamento, o choque
térmico pode provocar a sua quebra.

Ÿ

Não use esponjas de aço, objetos perfurantes ou abrasivos para a limpeza
das superfícies interna e externa do forno.

Ÿ

Para longos períodos de inatividade, é recomendado que a porta do
forno fique entreaberta.

Ÿ

Não permita que resíduos de alimentos e outros detritos acumulem-se
na superfície interna da porta, dobradiças ou no perfil de vedação de
silicone para não prejudicar a vedação do forno.

Ÿ

Não deixar alimentos, líquidos e resíduos dentro do forno quando o
equipamento estiver em inatividade.

Ÿ

Não utilizar o forno para armazenar utensílios ou alimentos.

Ÿ

Utilizar o forno somente para o preparo de alimentos como descrito
nesse manual.

Ÿ

Em intervalos longos entre uma utilização e outra deve-se desligar o
forno para evitar que o aquecimento carbonize os resíduos de gordura de
preparos anteriores. Isso pode dificultar a higienização, prejudicar a
qualidade dos preparos e a vida útil do equipamento.

HIGIENIZAÇÃO DO BICO INJETOR (STEAM POWER)
Ÿ

Recomenda-se a limpeza do bico injetor do STEAM POWER sempre que executar
a higienização diária do forno para evitar seu entupimento. O bico injetor está
fixado no protetor de turbina no interior da câmara do forno.

BICO INJETOR

Para fazer a higienização do bico injetor siga as orientações a seguir:
Ÿ O protetor de turbina deverá ser removido, para isso o FORNO
DEVE ESTAR OBRIGATORIAMENTE DESLIGADO para evitar risco
de grave acidente.
Ÿ Para qualquer outra utilzação do forno (ex: operação,
higienização, esfriar e demais funções) o protetor de turbina deve
estar instalado e travado.
Ÿ Em caso de dúvidas entrar em contato com a Assistência Técnica Prática: (35)
3449 1200 – Opção 3.

Nos modelos C-MAX 20, C-MAX 20V, C-MAX 40, CG-MAX 6, CG-MAX 11, CGMAX 20, CG-MAX 20V e CG-MAX 40, o protetor de turbina se encontra no
fundo da câmara e nos modelos C-MAX 6 e C-MAX 10 o protetor de turbina se
encontra na lateral direita da câmara do forno.
REMOÇÃO DO PROTETOR DE TURBINA
Ÿ Primeiramente devem ser retiradas as
prateleiras de Gn’s (gaiolas) . Remova a prateleira
num movimento de baixo para cima para soltá-la
do encaixe dos pinos inferiores.
Ÿ Afaste a base da prateleira da parede da
câmara para desencaixá-la e remova para fora da
câmara.
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Ÿ Para retirar o protetor de turbina,
primeiro libere as travas frontais.
Ÿ Com o auxílio de uma chave de
fenda, libere a trava inferior girando no
sentido horário e superior girando a
chave no sentido anti horário.

Ÿ Gire o protetor no eixo dos pinos
traseiros para ter acesso a trava.
Ÿ Com o protetor semi aberto, com o
auxílio de uma chave de fenda gire a
trava como indicado até liberar o
protetor.

Ÿ Gire o protetor para sua posição original
(fechado).
Ÿ Afaste a base do protetor da parede da câmara
para desencaixá-lo a e remova para fora da câmara.

Ÿ Com o auxílio de uma agulha de limpeza
de injetor de gás de fogôes desobstrua o
orifício do bico injetor conforme a figura ao
lado.
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Ÿ Para a remontagem utilize o mesmo
processo no sentido inverso. Recoloque o
protetor assegurando-se que está
posicionado e travado na sua posição
original, faça o mesmo com a prateleiras
(gaiolas).

PROBLEMAS: CAUSAS E SOLUÇÕES
PROBLEMA

POSSÍVEIS CAUSAS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Queda de fase ou
disjuntor desarmado.

Verifique se há tensão na entrada
do disjuntor de alimentação e se
está corretamente dimensionado
conforme o croqui de instalação.

Elétrico: Queda de fase
ou disjuntor desarmado.

Elétrico: Verifique se há tensão na
entrada do disjuntor de
alimentação.

Gás: Registro de gás
fechado.

Gás: Verifique a instalação de gás
e se o registro está aberto.

Forno demora a aquecer ou retomar
a temperatura

Forno sujo ou falta de
fase.

1) Limpe o forno;
2) Verifique a instalação predial e o
fornecimento de energia.

Turbina não está girando

Erro de inversor.

Desligue e ligue o equipamento.

Forno não liga.
(Sem nenhum sinal no painel)

Forno não está aquecendo
(Elétrico e Gás)

Verifique se o disjuntor está
dimensionado conforme o croqui
de instalação.

Disjuntor de proteção desarmado

Assamento desuniforme

Temperatura muito alta,
forno desnivelado, forno
sujo ou carregamento
excessivo.

1) Verifique a temperatura;
2) Nivele o equipamento;
3) Limpe o forno;
4) Carregue o forno com a
capacidade adequada.

Forno causando choque elétrico

Falta de aterramento.

Verifique se o forno está
corretamente aterrado.

Alimento Queimado

Temperatura alta ou
tempo excessivo de
assamento.

1) Verifique a temperatura;
2) Verifique o tempo.

Forno passando cheiro ao alimento

Forno sujo.

Limpe o forno.

Forno aquece em excesso
externamente

Ventilação deficiente do
ambiente.

Verifique a ventilação do ambiente.

Elétrico: Temperatura
muito baixa, forno sujo ou
carregamento excessivo.

Elétrico:
1) Verifique a temperatura;
2) Limpe o forno;
3) Carregue com a capacidade
adequada.

Gás: Forno sujo
desregula o queimador,
baixa pressão de gás .

Gás:
Realize uma limpeza completa no
forno e verifique a instalação de
gás.

Alimento demora para assar
(Elétrico e Gás)
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PROBLEMA

POSSÍVEIS CAUSAS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Forno não gera vapor

Falta de água, erro de
sensor de vapor ou falta
de fase.

1) Verifique o registro de água e se
há água;
2) Verifique a instalação predial e o
fornecimento de energia.

Queimador constantemente
bloqueado

Baixa vazão de gás;
registro fechado; rede de
gás suja; pressão
desregulada.

Verifique se a instalação de gás
está em boas condições de
funcionamento.

Qualquer dúvida contate nossa assistência técnica.

Assistência técnica Prática:
+55 (35) 3449-1200 opção 3 - at@praticafornos.com.br
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ANOTAÇÕES
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