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CERTIFICADO DE GARANTIA:

Os fogões á lenha INCOFOGÃO , possuem garantia de seis( 6 ) meses contados a partir da 
data da compra , sendo esta dividida em 90 ( noventa ) dias iniciais de garantia legal e mais 
90 ( noventa ) dias de garantia adicional.

A INCOFOGÃO não concederá a garantia adicional nos seguintes casos:

• Ausência de nota fiscal de compra.
• Utilização em desacordo com manual de instruções.
• Instalação errada e chaminé irregular.
• Oxidação por uso irregular , umidade excessiva.
• Danos decorrentes de transporte ou manuseio.
• Alteração das características do produto ou manutenção efetuadas por pessoas ou 
empresas não autorizadas.

A garantia adicional não oferece cobertura de :
• Despesas de transporte.
• Substituição de peças avariadas por mau uso.
• Desgaste natural decorrentes de uso.

A INCOFOGÃO , reserva-se ao direito de alterar o produto e as especificações deste 
manual sem prévio aviso.

SOLUÇÕES

PROBLEMAS CAUSA SOLUÇÃO

RETORNO DE
FUMAÇA Chaminé muito baixa.

Chaminé com diâmetro diferente.

Chaminé obstruída ou suja.

Registro de ar muito aberto ou
fogo fraco.

FORNO NÃO
AQUECE

Aumentar altura chaminé.

Utilizar chaminé com 11cm.

Realizar limpeza do chaminé.

Fechar registro de ar e aumentar
o fogo.
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Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade Incofogão, desde 1969 fabricando fogões á 
lenha primando sempre pela qualidade e durabilidade dos seus produtos.

Este manual é destinado aos consumidores e revendedores dos nossos fogões á lenha de uso doméstico.

ACESSÓRIOS:

Dentro do forno você encontrará os acessórios que acompanham o seu fogão.
• 04 pés
• 02 escoras abertas
• 02 escoras fechadas
• 01 pazinha para limpeza
• 01 anel para chapa ( colarinho )
• 01 conjunto de dobradiças( somente em fogões com tampa )

CONHECENDO SEU FOGÃO:

MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS:

• Incline o fogão para trás até ficar apoiado no chão, você verificará que existe um parafuso com porca e arruela 
em cada um dos calços.
• Retire a porca e a arruela.
• Encaixe o pé no calço ,coloque a arruela e aperte a porca até que o pé fique firme.
• Ao levantar seu fogão cuide para que o pé não fique forçando.
• Fixe as escoras fechadas na chapa do fogão.
• Encaixe as escoras abertas no varão e fixe-as na chapa.
• Para fogões com tampa ( opcional ), fixe as dobradiças na parte de trás da chapa encaixe a tampa na dobradiça e 
aperte os parafusos.
• Jamais movimente o fogão segurando no varão ou nos puxadores.
• Não se apoie no varão , pois pode danificar as escoras.

INSTALAÇÃO:

LOCAL DE INSTALAÇÃO:
• Sugerimos não instalar seu fogão ao lado do refrigerador.
• Mantenha uma distância mínima de 20cm entre os móveis e o fogão.
• Coloque o fogão em um piso bem nivelado.
• Não aconselhamos a instalação do fogão em pisos de madeira , carpete ou similares.

INSTALANDO O FOGÃO:

• O cano a ser instalado deve ter um diâmetro de 11 cm.
• Observar para que o cano fique bem encaixado entre uma conexão e outra evitando assim a entrada de ar falso.
• Fazer a menor quantidade de curvas possíveis.
• Utilizar no mínimo 3 metros de canos.
• Seu fogão possui saída em cima da chapa e na parte trazeira .
• Se for utilizar saída em cima , retire a tampa de saída e encaixe o anel ( colarinho ).
• Se for utilizar saída a trás do fogão , remova a tampa trazeira afrouxando os parafusos da saída.
• Caso na instalação do seu fogão exista uma distância maior que 50 cm entre o fogão e a curva , efetue uma 
inclinação de 5 cm no cano.
• Não obstruir a saída da chaminé com objetos que impeçam a saída da fumaça.
• Utilize chapéu de metal giratório que possibilita a movimentação de acordo com a direção do vento
• Recomendamos que a saída do chaminé deva ficar no mínimo a um metro da cumeeira da casa, e sua limpeza 
deve ser feita seguidamente evitando assim o acumulo de resíduos que possam prejudicar o funcionamento do 
fogão.
OBS.: Canos e curvas e chaminés não fazem parte do fogão , devendo ser adquiridos separadamente.

INSTALAÇÃO ERRADA INSTALAÇÃO CORRETA

UTILIZANDO O FOGÃO:

• 
• Recomendamos que na primeira vez que for utilizar o seu fogão , inclusive quando ele passar por um período sem 
uso , começar com um fogo barndo , utilizando gravetos, por um período de 30 minutos a fim de aquecer 
gradativamente a chapa.
• Todas as chapas possuem um corte para dilatação , essa dilatação pode abrir até 1cm evitando assim que a chapa 
trinque.
• Utilize lenha seca na fornalha para iniciar o fogo .
• Para começar o fogo abra a porta do ar e puxe totalmente o registro de ar.
• A maior ou menor intensidade das chamas é controlada pela abertura da porta de ar e do registro.Quanto mais 
aberto estiver o registro maior será a intensidade do fogo e o consumo de lenha.
• Para utilizar o forno , controle a temperatura com a abertura ou fechamento do registro.Para esquentar mais 
seu forno feche totalmente o registro de ar.
• Não saia de casa ou vá dormir com o seu fogão aceso.
• Não utilize água para apagar o fogo do fogão ela pode ocasionar problemas na chapa até mesmo rachaduras.
• Para fogões modelo Gabinete , aconselhamos não colocar lenha para secar por um longo período dentro da 
estufa.

LIMPEZA:

• Para limpeza do fogão , nas partes de aço inox utilize sabão neutro e pano macio , secar utilizando pano seco.
• Não utilize água diretamente na limpeza das partes de ferro fundido( Quadros e chapa ).
• Na limpeza da chapa utilize uma lixa fina , podendo ser utilizados também massa para polir e pedra anti-
ferrugem.
• Jamais utilize papel alumínio na chapa do seu fogão.

Antes de utilizar seu fogão remova a camada de verniz que cobre a chapa , utilizando uma lixa fina.
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