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Fogões a Lenha

Leia atentamente
este manual antes 
de utilizar o produto
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Se após realizada a instalação corretamente da chaminé, o fogão fizer fumaça, isso se 
dá pela má tiragem, sendo as causas exteriores. Devemos observar as seguintes situações: 

1. O topo da chaminé fica em altura inferior ao topo do telhado ou árvores próximas;
  2. Chaminé de pouca altura ;
  3. Chaminé obstruída ou suja;
  4. Diâmetro inadequado, de medida maior ocasionando entrada de ar falso;
  5. Chapéu/ galo automático emperrado;
  6. Enfeite ou laje arrematando o topo da chaminé dificultando a saída da fumaça;
  7. Portinhola de limpeza mal fechada, ocasionando a entrada de ar falso.

5. Não pendurar panos no varão ou sobre o fogão, pois poderá entrar em contato com a 
chapa e causar incêndios. 

Para iniciarmos com o uso do fogão devemos inicialmente colocar a lenha no interior do 
mesmo através da porta do fogo, deixar a porta do ar e o respiro/ afogador abertos e em 
seguida atear fogo. Após este procedimento, a porta do fogo deverá obrigatoriamente ser 
fechada e deverá ficar sempre aberta a porta do ar, para que ocorra a combustão e seja 
correta.

Quando a combustão estiver completa, poderá ser fechado o respiro/ afogador para 
que obtenhamos um aquecimento maior do fogão e consequentemente do ambiente. Para 
obter o aquecimento do forno, deveremos fechar completamente o respiro/ afogador, isso 
faz com que o calor circule no interior do fogão. 

Atenção: Se na realização deste procedimento sair fumaça do fogão, isso indica que o 
fogão está com algum problema na instalação, a qual deverá ser revisada. 

O fogão a lenha requer, para seu pleno funcionamento, frequentes limpezas em sua 
parte interna e na chaminé, num intervalo máximo de 30 dias de uso. Para a realização da 
limpeza, deverão ser removidas as argolas, para facilitar a retirada dos resíduos. 

Atenção: A chapa dos fogões a lenha possui uma camada de verniz como proteção. Nas 
primeiras utilizações, este verniz será queimado e é normal que apareçam resíduos dessa 
queima, os quais deverão ser retirados com uma lixa. Como a chapa é de ferro fundido, a 
primeira utilização deverá ser com fogo brando para que sejam evitadas possíveis 
rachaduras.

3 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Nunca utilize o fogão com a porta do fogo aberta, pois poderá cair brasa no chão e 
causar acidentes;

2. Ao repor a lenha para queimar, cuidado para não haver contato físico com as brasas 
e/ou deixá-las cair no chão;

3. Não deixe a chaminé encostada no forro da residência, pois poderá causar  
superaquecimentos e até mesmo incêndios;

4. Não se deve apoiar-se no varão (proteção ao redor da chapa) pois o mesmo pode 
quebrar e causar acidentes;

4 - INSTRUÇÕES PARA INICIAR O FOGO E UTILIZAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto com qualidade CLARICE. Leia as instruções com 
atenção para o bom desempenho de seu Fogão a Lenha, aproveitando ao máximo a utilidade 
deste produto.

 Esse produto foi produzido originalmente para queima de lenha (madeira).
 

1 - CONHEÇA SEU FOGÃO  A  LENHA

2 - INSTALAÇÃO DO FOGÃO

Para que o fogão possa ter seu desempenho alcançado com sucesso, deve-se seguir 
corretamente as seguintes instruções:

1. O fogão deverá ser conectado à respectiva chaminé, conforme diâmetro da saída no 
fogão;

2. Se o fogão for conectado à chaminé, na saída sobre o local especificado na chapa, a 
mesma deverá ter, no mínimo, 3 metros de comprimento;

3. Se o fogão for conectado à chaminé, na saída atrás do mesmo, 

;    
4. Nas conexões da chaminé não poderá ter folga, pois, assim é evitada a entrada de ar 

falso;

após a curva, a 
chaminé deverá ter no mínimo 4 metros de comprimento. Mesmo a chaminé do fogão saindo 
para uma chaminé de lareira ou similar, como mostra a figura 1, deverá conter cano até o seu 
final. Devemos observar o aclive ascendente que faz-se necessário para o correto 
funcionamento, como mostra a figura 1

5. Devemos também observar a altura da chaminé, que deverá ficar acima da cumeeira 
mais próxima, com chapéu/galo simples ou giratório. Se ficar mais baixa, sofrerá a ação dos 
rebojos do vento.

INSTALAÇÃO BEM FEITA INSTALAÇÃO MAL FEITA

FIGURA 1

INSTALAÇÃO BEM FEITA INSTALAÇÃO MAL FEITA
PARABÉNS!

1. Argolas;
2. Porta do Fogo;
3. Porta do Ar;
4. Gaveta da Cinza;
5. Porta do Forno;
6. Respiro/ Afogador;
7. Saída Chaminé;
8. Varão.

FIGURA 2
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5 - LIMPEZA



 

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus 
produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do 
fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar 
reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os 
procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos 
produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.
Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os 
seguinte endereços: sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br 
Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo 
território nacional.
A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as 
características dos seus produtos sem prévio aviso.

    Certificamos que os produtos CLARICE possuem
garantia  de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei n°8.078/90. 
Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data 
efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A 
troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias 
após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é 
válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.

Modelo Dimensões do Fogão - Comp. X Larg. X Alt. Dimensões do Forno - Comp. X Larg. X Alt.

Nº 2 - Campeiro 89cm X 62,5cm X 69cm 45cm X 30cm X 21cm

Nº 0 70cm X 45cm X 49cm 36cm X 25cm X 21cm 

Nº 1 80,5cm X 51cm X 49cm 40cm X 25cm X 21cm 

Nº 2 89cm X 62,5cm X 49cm 45cm X 30cm X 21cm 

Nº 3 101cm X 63cm X 49cm 45cm X 30cm X 21cm 

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CERTIFICADO DE GARANTIA
FOGÕES A LENHA

Rua Fernando de Noronha, 11808
Bairro Dist. Industrial Leste ž Pinhalzinho ž SC ž Brasil

Fone/Fax  (49) 3366 5800  ž CEP 89870-000 
e-mail: clarice@clarice.com.br

www.clarice.com.br

CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de
serviço que forem de orientação de uso (informacional), pois, estas 
se encontram neste manual.

A garantia será suspensa nos seguintes casos:
- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em 
desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado 
pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do 
produto;
- For alterada as características originais de fábrica;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior.

Data da compra:      /     /  

Nota Fiscal nº:__________________________  Série:__________________________________

Revendedor:____________________________________________________________________

Nome do Cliente:________________________________________________________________

_____________________________________________________  Fone:___________________

Endereço:______________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________  UF:_____________


