VITRINE GELADA
A operação do equipamento deverá seguir os seguintes procedimentos:
1. A vitrine gelada funciona a base de caixas de polietileno rígido à base de gel (gelo-x)
com tampa para fechamento;
2. É necessário colocar as caixas para congelar pelo menos 6 horas antes da utilização do
equipamento;
3. Depois de congelado, arrumar as caixas de gelo-x no fundo da estufa e colocar a tampa;
4. São enviadas caixas de gelo-x sobressalentes para troca, conforme o gel da caixa for
liquefazendo trocar por outra congelada, assim a vitrine permanecerá na temperatura.

MODELOS DE VITRINE GELADA
Vitrine Gelada - EVV

50cm / 65cm / 80cm / 95cm – vidro curvo com friso dourado

Vitrine Gelada - EVV Dupla

50cm / 65cm / 80cm / 95cm – vitrine dupla, vidro curvo com friso dourado

• A vitrine gelada destina-se a manter resfriado os produtos utilizados como: tortas, doces, etc.
• A boa funcionabilidade dessa vitrine depende muito de alguns fatores: variação de
temperatura do ambiente externo (frio ou quente), rotatividade de vendas (abertura das
portas), etc. Sendo assim é necessário que haja uma familiarização da pessoa que manipula o equipamento para saber tirar melhor proveito do mesmo.
• Se o equipamento possuir iluminação deve ser ligado através de um interruptor luminoso
(botão liga/desliga). Verificar voltagem 127 ou 220.
• A caixa de gelo-x requer alguns cuidados: não deixar cair depois de congelado e não
manter no congelador por mais de 24 horas nem abaixo de 15º negativos, pois o plástico
se torna quebradiço e pode se romper é preferível congelar a caixa deitada para o gel se
espalhar de maneira uniforme. Em caso de rompimento acidental o gel não é tóxico.

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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