


Brasileira de coração e origem, a Fischer está há 50 anos no mercado, com produtos voltados para diversos 

ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de bicicletas, sistemas 

construtivos modulares e equipamentos para a construção civil. 

Posicionada entre as mais bem estruturadas indústrias do país, a Fischer está situada em um parque fabril 

de mais de 150.000m² construídos, com unidades fabris altamente desenvolvidas para cada linha de 

produto. Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que há de 

mais moderno e sofisticado, através de produtos práticos e funcionais, é a missão da Fischer. Nossos 

produtos estão distribuídos em todo o território nacional e alguns países do Mercosul, sendo amparados 

por uma rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessário. 

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir famílias e 

amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasiões únicas e especiais.

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possível. É por isso que 
desenvolvemos produtos que trazem modernidade, segurança e atributos necessários para facilitar o seu 
dia a dia.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e siga as corretamente, para aproveitar ao máximo 
tudo que o seu novo produto oferece. 

A Fischer agradece a preferência e fica à disposição para qualquer dúvida, bem como para ouvir sua 
sugestão.
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QUESTÕES AMBIENTAIS

Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou 
reutilizáveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e 
vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS



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 sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela 

segurança. 



23678-54121 Fogão Cooktop Fischer 5Q TC Inox

Consumo 
de gás

Modelo

0,966 kg/h

Dimensões externas
 (LxCxA) CM

76,7X46X11,5

Superautomático

127 - 220V (Bivolt)

60Hz

GLP 27,5 mBar = 2,75 kPa

GN 20 mBar = 2,0 kPa

GLP ou Gás Natural

Peso

9,90kg

Acendimento

Tensão

Frequência

Pressão do gás

Tipo de gás



· 01 Manual de instruções

· 01 Rede de Postos Autorizados

Peças Móveis

·  Trempe individual 

·  Trempe dupla 

·  Conjunto dos queimadores

· 01 Etiqueta atenção gás

· 01 Etiqueta Inmetro

1- Trempe individual
2- Trempe dupla
3- Conj. queimador tripla chama (TC)
4- Conj. queimador rápido
5- Conj. queimador semirrápido
6- Manipulador (botão)
7- Mesa inox escovado
8- Fundo do cooktop
9- Eletrodo (acendimento superautomático)

Consumo de gás por 
queimador (Valores Indicados)

Potência dos queimadores
(Potência Nominal)

Queimador

Tripla Chama 0,2750 kg/h 3700 W

2900 W

1750 W

· 04 Tiras de espuma para vedação

6
8

5

5

7

1

4
2

9

4
2

3



QUANDO INSTALAR O COOKTOP, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar 
instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o cooktop. 
Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO e o prazo 
de validade.
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Abraçadeira 
Metálica

Mangueira
Metálica

Regulador 
de Pressão

Registro

Mangueira
PVC

Fogão Cooktop



ELÉTRICA

ADVERTENCIA !

· Para o funcionamento correto do sistema de acendimento, o conjunto dos 
queimadores deverá estar montado e bem encaixado no cooktop, para que a 
distribuição da faísca seja correta.
· O plugue e cabo de alimentação do cooktop nunca devem ser alterados ou 
cortados. 
· Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas;

Cabo de Alimentação

Plugue

Fundo do Cooktop Tubulação
de Gás

01 - Interruptores   02 - Usina    03 - Eletrodos

ESQUEMA ELÉTRICO DO FOGÃO

Neutro

220VF T N

05 Queimadores

1 2 3



NICHO E EMBUTIMENTO

     Os  Fogões  Cooktop  Fischer foram projetados para embutimento em móveis de cozinha com tampos de 
granito, mármore ou aço inoxidável.
Não posicionar ou operar o produto próximo ou debaixo de cortinas, geladeira, materiais inflamáveis ou 
dentro de armários. Não utilizar o cooktop como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos 
além dos a que se destina.
Não instalar o cooktop próximo a torneira de água, os respingos poderão causar choque térmico no vidro 
podendo ocasionar a quebra.
Recomendamos um espaçamento mínimo de 20 cm abaixo do fundo do cooktop e 12 cm de bancada livre 
para cada lado.
Deixar entrada e saída de ar quando o cooktop for instalado sobre forno conforme  mostram os desenhos. 

50 / 120 cm² 

360 / 180 cm² 

FORNO 
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GRADES DE 
VENTILAÇÃO
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MEDIDAS EM CM
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      Encaixar o cooktop no nicho, riscar a bancada (tampo), contornando a mesa do cooktop, retirar o cooktop 
do nicho e colar a tira de espuma para vedação em toda área marcada na bancada, de fora para dentro da 
marcação; reencaixar o cooktop no nicho. Certificar-se que a tira de espuma para vedação não ficará 
exposta após reencaixar o cooktop.

Cooktops 5 Queimadores

· Mod. 23678-54121 ( TC Inox)

NICHO E EMBUTIMENTO

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
No fundo do cooktop, está localizada a etiqueta de identificação com as 
informações de: modelo, número de série, entre outras. Nunca remova 
essa etiqueta, pois sua remoção acarreta a perca da garantia legal e 
contratual.
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Tira de espuma para vedação

Marcação

Bancada

Área ocupada 
pela mesa 
do cooktop

Modelo: 000000 Cat.II    : gás GLP

Frequência: 60Hz

GLP 27,5 mBar = 2,75 kPaQn: 8,25kW

Potência (220V): 2,20W max

Potência (127V): 2,54W max

Nº de Série: 000000000000

Fogão 05 Queimadores Vidro Preto 
  ( Decor Slim - 00000 ) 

2.3

IRMÃOS S.A IND. COM.

Rodovia Antônio Hei, Km 23 - Brusque - SC - Brasil 

CNPJ: 82 984 287/0001-04  - Inscr. Est. 250.176.475 

SAC 0800 47 3535 - E-mail: fischer@fischer.com.br

(Potência Nominal)

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Exemplo de etiqueta

Atentar-se para as medidas do nicho de embutimento.
MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
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NOTA: 

Deixar esfriar os espalhadores e trempes (esmaltados), antes de iniciar 
qualquer procedimento de limpeza, para evitar  lascamento dos mesmos 
por choque térmico.

· A substituição do cabo de alimentação poderá ser feita somente por mão de obra especializada.
· Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto sejam feitos pela Rede Autorizada Fischer. 
· É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.
· Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalação ou operação de uso, 
não se tratando de problema que exija manutenção.
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Listamos algumas recomendações que farão com que o seu cooktop funcione 
sempre bem e favoreça sua durabilidade:

Ÿ Utilizar válvula reguladora de pressão adequada; VÁLVULAS EM MÁS 
CONDIÇÕES OU VENCIDAS PROVOCAM DANOS NO COOKTOP;
Ÿ Cuidar para não obstruir os furos dos injetores de gás durante a limpeza e 
utilização do fogão;
Ÿ Verificar o encaixe dos espalhadores. Espalhadores mal posicionados 
dificultam o acendimento e afetam a qualidade na chama;
Ÿ Nunca utilizar excesso de água para limpezas do produto, evitando assim o 
disparo do automático de seu cooktop.

· Antes de qualquer manutenção ou limpeza, desligar  o plugue da tomada;
· Antes de utilizar o produto retirar as etiquetas e a película plástica que 
envolve a mesa; 
· Cuidado para não deixar cair objetos pontiagudos e/ou pesados sobre a 
mesa de inox, pois poderá riscar ou amassar;

· Ocorrendo derramamento de líquidos sobre a mesa, desligue 
imediatamente o (s) queimador (es), aguarde que a (s) peça (s) esfrie (m), 
limpe e seque o local. Não utilize o cooktop com fluído derramado;

· Limpar as partes esmaltadas (trempes e espalhadores), somente com pano 
ou esponja embebido de água morna, detergente ou sabão neutro;
· Não usar produtos químicos, ácidos como vinagre e limão, abrasivos e 
nunca ferver a peças;
·  Limpar frequentemente os queimadores com água morna, detergente ou 
sabão neutro, tomar cuidado com excesso de água;
· Limpar a mesa de inox com detergente e pano macio;

· Fazer periodicamente uma limpeza nos eletrodos dos queimadores, para 
evitar dificuldades de acendimento;
· Utilizar uma escovinha e sabão neutro, em seguida secar bem;

·  No caso de necessidade de limpeza dos difusores, devido ao 
escurecimento , utilizar lã de aço embebido em água e detergente neutro para 
dar polimento.

Eletrodo



MONTAGEM PEÇAS MÓVEIS

· Para um menor consumo de gás, maior segurança e evitar deformações nas trempes, 
espalhadores e difusores recomenda-se o uso de panelas com diâmetro adequado ao conjunto 
do queimador. Desta forma evita-se que a  chama se projete além da área da panela.
· Recomendamos não utilizar panelas com fundos deformados, convexos ou em forma de anel. 
· Nunca utilizar dois ou mais queimadores para aquecer uma única panela ou outro tipo de 
utensílio. Ex: disco de arado.
· Referente ao uso de panela de barro, recomendamos observar a especificação do diâmetro 
mínimo e máximo para cada queimador, pois este tipo de utensílio mantém alta concentração de 
calor que poderá vir a danificar o seu cooktop.

DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS
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· 05 Queimador
· 06 Eletrodo
· 07 Conjunto queimador montado
e trempe
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DIÂMETRO DA PANELA

 Queimadores        Diâmetro Mínimo    Diâmetro Máximo

Tripla Chama               18 cm               

16 cm               

12 cm               

28 cm               

26 cm               Rápido               

Semirrápido               22 cm               

Errado    Correto Errado    

1

7

01 Manipulador (botão)
02 Posição desligado
03 Acendimento superautomático
04 Chama máxima
05 Chama mínima
06 Indicação do queimador

6

5

2

PRESSIONAR
 E GIRAR

1

4

3



Parte elétrica

· Se o cabo de alimentação está conectado à tomada;

· Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível 

queimado;

· Se há falta de energia elétrica;

· Se o automático do cooktop disparar ocasionado por umidade internamente; 

desligue o plugue da tomada por dois dias, caso o defeito persistir contate um 

Posto Autorizado;

Parte gás

·  Se os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou;

·  Se os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados;

·  Se há sujeira na extremidade do iginitor;

·  Se todas as peças estão posicionadas corretamente;

·  Se o queimador está molhado ou com umidade;

 

· 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 e nenhum outro aparelho elétrico (ventilador e exaustor);

·  Verifique dobras ou furos na mangueira. Se as abraçadeiras estão soltas ou 

frouxas;

· Corrente de ar, verifique janelas e portas abertas;

· Resíduo ou líquido no queimador;

· Queimador e espalhador úmidos, fazer a limpeza;

· Gás terminado, trocar o botijão;

O cooktop não 

funciona

Vazamento de gás

Chama amarela

Problema Nas possíveis causas verifique:

·  Caso você não identifique o problema contate a Rede de Postos 

Autorizados Fischer ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a 

companhia de gás do seu estado.
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O seu Fogão Cooktop Fischer é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) 

meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte 

forma:

· 03 (três) primeiros meses de garantia legal;

· 09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.

Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a 
apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto. 



A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS,

portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador. 

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a 

descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o 

motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de 

transporte e entrega. 

Esclarecimento:

Ÿ Caso contratar a instalação junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e 

verificar condições diferenciadas de instalação. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a 

domicílio, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a 

taxa de “deslocamento e/ou visita” ser custeada pelo consumidor. 

· A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra 

responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

· A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas 

e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.

· A  garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

· Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente 

no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à 

cobrança do consumidor. 

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a

IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe 

altamente qualificada e treinada para atender seus 

consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer 

em atendê-lo.

Horário de Atendimento: 

Segunda a quinta-feira: 07h às 12h e das 13h às 17h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

0800  47 3535 e 0800 729 3535
sac@fischer.com.br

A garantia Contratual não cobre:

· Trempes, suportes das trempes, difusores, espalhadores, manipuladores (botões), mesa (de vidro ou 

aço), tira de espuma para vedação, cabo de alimentação e borrachas das trempes, bem como, peças 

sujeitas ao desgaste natural;

· Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de 

produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses 

apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);

· Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos 

Autorizados. 




