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Forno para Eletrodos FGC 100

Instalação:  

Conectar o forno em uma rede de corrente alternada 220V (bifásico) 

aterramento no fio indicado, localizado junto às fases (parte inferior externa do forno).

Operação: 

Colocar os eletrodos nas gavetas do forno e fechar a porta com trinco.

Ligar o disjuntor na lateral do forno.

Acionar a chave Lig/Desl (acende

Acionar o comando digital conforme abaixo:

1. Toque na tecla (SET) – 

2. Ajuste a temperatura com as teclas (

3. Toque a tecla (SET) para iniciar as funções programadas.

Quando a temperatura deseja

o verde aceso. Se a energia não for cortada ou a chave Lig/Desl desligada (LED verde 

apagado), o LED vermelho acenderá sempre que houver queda da temperatura e a 

resistência será acionada automaticamente

Desligue a chave Lig/Desl e o disjuntor para desligar o forno completamente.
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Forno para Eletrodos FGC 100 

Conectar o forno em uma rede de corrente alternada 220V (bifásico) e seu devido 

aterramento no fio indicado, localizado junto às fases (parte inferior externa do forno).

nas gavetas do forno e fechar a porta com trinco. 

Ligar o disjuntor na lateral do forno. 

Acionar a chave Lig/Desl (acende-se LED verde e em seguida LED vermelho). 

Acionar o comando digital conforme abaixo: 

 o display SV (verde) irá piscar. 

Ajuste a temperatura com as teclas (    ) ou (    ). 

para iniciar as funções programadas. 

Quando a temperatura desejada for alcançada o LED vermelho apagará, mantendo

o verde aceso. Se a energia não for cortada ou a chave Lig/Desl desligada (LED verde 

apagado), o LED vermelho acenderá sempre que houver queda da temperatura e a 

resistência será acionada automaticamente. 

Desligue a chave Lig/Desl e o disjuntor para desligar o forno completamente.
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e seu devido 

aterramento no fio indicado, localizado junto às fases (parte inferior externa do forno). 

 

o LED vermelho apagará, mantendo-se 

o verde aceso. Se a energia não for cortada ou a chave Lig/Desl desligada (LED verde 

apagado), o LED vermelho acenderá sempre que houver queda da temperatura e a 

Desligue a chave Lig/Desl e o disjuntor para desligar o forno completamente. 


