
Kit de Instalação para 
Fogões, Fornos e Cooktops

Parabéns! Você adquiriu um Kit  
de Instalação para Fogões, Fornos 
e Cooktops com a Qualidade de 
fábrica Brastemp e Consul

Antes de utilizar o seu kit, leia 
com atenção as instruções deste 
manual.

INSTALANDO SEU PRODUTO:

1. Encaixe o adaptador no engate 
rápido de seu produto, com a porca 
não rosqueada. Certifique-se de 
que o adaptador foi bem encaixado 
ao engate rápido.

2. Com o auxílio de duas chaves, realize 
o aperto da porca do adaptador.

3. Rosqueie a ponta “macho” da 
mangueira metálica no adaptador. 
Utilize pasta vedante para auxiliar 
na vedação. 

 Com o auxílio de duas chaves, 
realize o aperto da mangueira no 
adaptador.

4. Na outra ponta da mangueira 
metálica, coloque a arruela de 
vedação dentro da rosca interna.  

5. Rosqueie a mangueira metálica no 
registro de gás com o auxilio de 
duas chaves. Utilize pasta vedante 
para auxiliar na vedação.

6. Certifique-se de que o registro do 
regulador esteja fechado antes de 
rosqueá-lo no botijão. Rosqueie 
com cuidado o regulador de pressão 
no botijão.

7. Após a instalação, verifique se 
há vazamento de gás, abrindo o 
regulador de pressão e colocando 
um pouco de espuma de sabão 
em todas as conexões que foram 
manuseadas. Caso não haja bolhas, 
seu produto está pronto pra uso.

2. INSTALANDO SEU KIT 
FOgãO, COOKTOP 
E FORNO gLP

Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao consumidor:  
Rua Olympia Semeraro n° 675 | Jardim Santa Emília  
São Paulo - SP | CEP 04183-901 - Caixa postal 5171 

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003- 0777  
Demais Localidades: 0800-970-0777.

ImPORTANTE
Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

•	 Feche o registro de gás da casa

•	 Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente

•	 Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca

•	 Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico  
(exemplo: ventilador, exaustor)

•	 Caso você não identifique o problema, contate a Rede de Serviços 
Whirlpool ou, se o gás é fornecido pela rede pública,  a companhia  
de gás do seu Estado.

O tubo/mangueira flexível deve ser fixado de tal forma que não faça 
contato com as partes móveis do móvel em que está sendo instalado   
e também que não passe por qualquer área de estocagem, ex. gavetas. 

Todo o trabalho feito no sistema de gás deve ser finalizado com teste 
de vazamento de gás e verificação de estabilidade da chama. Qualquer 
vazamento deve ter sua causa corrigida.

Não utilize chamas para executar o teste de vazamento de gás, 
utilize espuma de sabão em todas as conexões manuseadas durante  
a conversão de gás. 

Após o teste de vazamento, o fogão deve ser aceso e o manípulo 
posicionado na chama mínima.

A chama mínima deve estar estável, azul e não apagar como sopro. Caso 
a chama não esteja com as condições mencionadas, o procedimento 
deve ser revisado. 

TERmO DE gARANTIA
O seu kit Whirlpool é garantido contra defeitos de fabricação pelo  
prazo de 3 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal. 

A garantia compreende a substituição de peças no reparo de defeitos 
devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Serviços 
Rede de Serviços Brastemp e Consul, como sendo de fabricação.  
A garantia fica automaticamente invalidada se:

•	 Na utilização do produto não forem observadas as instruções  
de uso e recomendações do Manual do Instruções do Kit  
de Instalação para Fornos, Fogões e Cooktops; 

•	 Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver 
sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

3. INSTALANDO SEU KIT 
FOgãO, COOKTOP E FORNO 
gáS ENCANADO

INSTALANDO SEU PRODUTO:

1. Encaixe o adaptador no engate 
rápido de seu produto, com a porca 
não rosqueada. Certifique-se de 
que o adaptador foi bem encaixado 
ao engate rápido.

2. Com o auxílio de duas chaves, realize 
o aperto da porca do adaptador.

3. Rosqueie a ponta “macho” da 
mangueira metálica no adaptador. 
Utilize pasta vedante para auxiliar 
na vedação.

 Com o auxílio de duas chaves, 
realize o aperto da mangueira no 
adaptador.

4. Na outra ponta da mangueira 
metálica, coloque a arruela de 
vedação dentro da rosca interna.

5. Rosqueie a mangueira metálica no 
registro de gás com o auxilio de 
duas chaves. Utilize pasta vedante 
para auxiliar na vedação.

6. Após a instalação, verifique se 
há vazamento de gás, abrindo o 
registro e colocando um pouco 
de espuma de sabão em todas as 
conexões que foram manuseadas. 
Caso não haja bolhas, seu produto 
está pronto pra uso.

3. KIT FOgãO, COOKTOP 
E FORNO gáS  
ENCANADO
W10866791

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição do Kit

1 Registro de esfera 90°, ½” x ½”

1 Tubo metálico flexível de aço 1,20m, ½” conf. ABNT 
NBR 14177

1 Niple adaptador 90°

1 Manual de instrução

Kit indicado para instalação de fogões, fornos e cooktops 
que usem gás encanado. 

Para maior segurança, troque a mangueira e o registro  
a cada 5 anos.

Mangueira 
metalica 1,2m

Registro 
Esfera ½’ x ½’

Niple 90°
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição do Kit

1 Regulador de Gás 2,8kPA, Vazão 1.0Kg/h de GLP conf. 
ABNT NBR 8473. Bico mamadeira

1 Mangueira plástica de 1,25m conf. ABNT NBR 8613

2 Abraçadeiras sem fi m

1 Manual de instrução

Kit indicado para instalação de fogões de piso e que utilizem 
gás GLP.

Atenção: caso a mangueira passe pela parte traseira 
do forno, o indicado é que se utilize mangueira metálica 
(Kit 2 - W10866790). 

Fique sempre atento ao prazo de validade impresso 
na mangueira e no regulador de gás. Quando vencidos, 
deve-se realizar a troca.

1. KIT FOgãO DE PISO
W10866789

Abraçadeiras
sem fi m

Mangueira 
plástica 1,25M

Regulador de Gás
bico mamadeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição do Kit

1 Regulador de gás 2,8kPA, vazão 1.0Kg/h de GLP conf. 
ABNT NBR 8473. Bico rosca ½”

1 Tubo metálico fl exível de aço 1,20m, ½” conf. ABNT 
NBR 14177

1 Niple adaptador 90°

1 Manual de instrução

Kit indicado para instalação de produtos que fi carão 
embutidos (enclausurados) ou fogões de piso em que a 
mangueira cruze a parte traseira do forno, fi cando exposta 
ao calor.

Fique sempre atento ao prazo de validade impresso 
no regulador de gás. Quando vencido, deve-se realizar a troca. 

Para maior segurança, troque a mangueira metálica a 
cada 5 anos.

2. KIT FOgãO, COOKTOP
E FORNO gLP
W10866790

Mangueira 
metalica 1,2m

Regulador de 
gás bico rosca

Niple 90°

KIT COmPLETO PARA INSTALAÇãO 
DE FOgÕES, FORNOS E COOKTOPS

O Kit para instalação de Fogões, Fornos e 
Cooktops vem pronto para uma instalação rápida. 
É compatível com todos os fogões, cooktops e fornos 
a gás. O kit segue todas as normas de qualidade e 
segurança exigidas. São itens que foram cuidadosamente 
escolhidos para que você tenha a melhor experiência 
possível. 

VERIFIQUE O KIT RECOmENDADO 
PARA INSTALAÇãO DO SEU PRODUTO

Siga corretamente as instruções contidas neste manual 
e conte com os serviços da Rede de Assistência Autorizada 
Brastemp e Consul.

FIQUE ATENTO!

Seguem algumas dicas importantes para a instalação 
e uso de seu fogão, forno ou cooktop.

•	 Se possível, instale o botijão de gás fora da cozinha, 
em local protegido e bem arejado.

•	 Os produtos devem ser instalados em local 
arejado e livre de correntes de ar que apaguem 
as chamas.

•	 No caso de gás engarrafado (botijão), é necessário 
utilizar um botijão de 13kg. Instale-o fora da cozinha, 
em local protegido e bem ventilado.

•	 Antes de iniciar a instalação, certifi que-se que 
os registros estejam fechados.

•	 Se a residência for abastecida com gás GLP em botijão, 
verifi que a distância entre o botijão e o seu produto. 
Nunca faça emendas na mangueira. O comprimento 
máximo permitido para a mangueira é de 1,25m. Para 
outras condições de instalação, deve-se adequar 
o ponto de gás para um lugar de fácil acesso ao registro.

•	 Caso haja a necessidade de reposicionamento do ponto 
de gás, utilizar tubulação e conexões de cobre ou de aço 
de acordo com as NBR 13932 e NBR 13933.

•	 Verifi que se a residência possui uma tomada exclusiva 
e em perfeito estado para conectar o plugue do seu 
produto.

•	 Verifi que as validades das mangueiras e reguladores 
de pressão e substitua-os sempre que necessário.

Sempre verifi que se não existe 
estrangulamento da mangueira. 
A mangueira não deve estar em 
contato com nenhum móvel que possa 
danifi cá-la. Nunca passe a mangueira 
de PVC por trás do produto, conforme 
imagem ao lado. 

1. INSTALANDO SEU KIT 
FOgãO DE PISO

INSTALANDO SEU PRODUTO:

1. Coloque a abraçadeira de metal em 
uma das pontas da mangueira. Em 
seguida, encaixe a mangueira no 
ponto de entrada de gás.

2. Com o auxílio de uma chave de 
fenda, aperte a abraçadeira.

3. Coloque a outra abraçadeira na 
extremidade oposta da mangueira. 
Em seguida, conecte a mangueira 
no regulador de pressão e, então, 
aperte a abraçadeira com o auxílio 
de uma chave de fenda.

4. Certifi que-se de que o registro do 
regulador está fechado antes de 
rosqueá-lo no botijão. Rosqueie 
com cuidado o regulador de 
pressão no botijão.

5. Após a instalação, verifi que se 
há vazamento de gás, abrindo o 
regulador de pressão e colocando 
um pouco de espuma de sabão 
em todas as conexões que foram 
manuseadas. Caso não haja bolhas, 
seu produto está pronto pra uso.

Caro Consumidor,

Ao escolher os Kits de Instalação Whirlpool, 
você está adquirindo itens com qualidade de 
fábrica. 

Este manual é um guia de como instalar o seu 
produto utilizando os nossos kits. Ele também 
contém todas as características  do kit de 
instalação, além de dicas importantes para 
sua segurança. 

Estamos à sua disposição para esclarecer 
qualquer dúvida, bem como para ouvir sua 
crítica ou sugestão.

Prefi ra nossa rede autorizada Brastemp e 
Consul. Encontre uma assistência perto de 
você em:
http://www.consul.com.br/autorizadas
http://www.brastemp.com.br/autorizadas

Você também pode ligar e falar conosco 
pelos telefones:

 Atendimento Brastemp: 

3003-0099 
(capitais e regiões

metropolitanas) 

OU 

0800-970-0999
(demais localidades)

 Atendimento Consul: 

3003-0077 
(capitais e regiões

metropolitanas) 

OU 

0800-970-0777
(demais localidades)
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