A operação do equipamento deverá seguir os seguintes
procedimentos:
1. Ligar o equipamento de forma adequada
(voltagem indicada 127 v ou 220 v).
2. Girar o manipulador do termostato até o fim, observando que a lâmpada piloto fique
acesa. Nas estufas de vidro reto que não tiverem termostatos o procedimento será o de
ligar o botão luminoso e esperar o aquecimento, este já foi calculado e será satisfatório.
3. Colocar os salgados que serão vendidos.
4. Quando notar que está na temperatura de trabalho para sua necessidade, retornar o
manípulo do termostato até desligar a lâmpada piloto. Esta será a posição de trabalho
ideal.

MODELOS DE ESTUFAS
Vidro Reto

botão liga/desliga - não possuem termostato - resistência helicoidal

Vidro Curvo Opcional

com termostato e umidificador resistência tubular

Vidro Curvo Luxo

com iluminação, termostato, umidificador e resistência tubular.

Vidro Curvo Super Luxo

com iluminação, termostato, umidificador e resistência tubular.

Vidro Curvo Extra

com iluminação, termostato, termômetro, umidificador e resistência tubular.

• Algumas estufas de vidro curvo possuem umidificador (recipiente de alumínio). Esse
produto serve para evitar o ressecamento do salgado, por isso é necessário colocar água
neste recipiente para o bom funcionamento.
• Equipamento com iluminação deve ser ligado através de um interruptor luminoso em
uma caixa de aço inox do mecanismo.
• A estufa destina-se a manter a temperatura, em torno de 65ºC para consumo de alimentos. Ocorrendo variações desta temperatura de acordo com alguns fatores como: quantidade e tipo de salgados, temperatura externa, rotatividade de venda (abertura das portas)
e etc. Sendo assim é necessário que haja uma familiarização da pessoa que manipula o
equipamento para saber tirar melhor proveito do mesmo.

ESTUFAS (vidro reto e vidro curvo)

ESTUFAS (vidro reto e vidro curvo)

TERMODEGARANTIA-

3 MESES DE GARANTIA

A EVOLUÇÃO ARTEFATOS DE METAL LTDA., aplicando rigoroso controle de qualidade na
fabricação de seus produtos (novos), destinados a uso residencial, comercial ou industrial,
garante por um prazo de TRÊS MESES (3) a contar da data de compra, registrada em nota
fiscal por seu primeiro comprador, emitida por revendedora dos produtos EVOLUÇÃO.
A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É FEITA SOMENTE NA FÁBRICA, NÃO TEMOS ASSISTÊNCIA NO LOCAL.
1.Equipamentos que apresentarem falha de componentes estruturais;
2.parte elétrica feita pela empresa (fiação e conexões);
A garantia dos equipamentos é julgada única e exclusivamente pelo fabricante ou pessoa
de conhecimento técnico
anteriormente qualificado pelo mesmo.
Dentro do período de garantia, os componentes ou mesmo o equipamento dependendo
do caso, que apresente
problemas, item 1 e 2, serão consertados ou trocados gratuitamente pela fábrica.
A GARANTIA NÃO COBRE:
a) VIDROS, quando possuir;
b) Utilização inadequada do equipamento;
c) Desgaste natural;
d) Efeitos de corrosão;
e) Quedas e pancadas;
f) Manipulação (assistência) por pessoa não autorizada;
Fica extinta qualquer garantia:
a) Pelo término do prazo validade;
b) Por qualquer modificação na forma ou na funcionabilidade do produto feita pelo
cliente, sem autorização por escrito da empresa.
NOME: __________________________________________________________
DATA: _______/_______/_______.
ENDEREÇO ______________________________________________________
N. FISCAL: ____________________
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