
HOT-DOG À GÁS (baixa pressão)

A operação do equipamento deverá seguir os seguintes procedimentos:

1. Certifique-se que o produto não apresenta nenhum dano estrutural que comprometa a 

sua funcionabilidade.

2. Antes de utilizar o equipamento, verifique se a película em PVC foi retirada, confirme se 

todas as conexões estão devidamente apertadas. Estas medidas são para evitar vazamen-

tos e acidentes. 

3. Para boa funcionabilidade do equipamento coloque material de consumo (salsicha, 

lingüiça) na cuba inox, parte com aquecimento, e os complementos (batata frita, queijo, 

etc.) nas cubas de alumínio sem aquecimento.

Equipamento 

a gás

Capacidade cu-

bas inox (litros)

Consumo Médio 

GLP (unitário)

PESO Kg

EVHD – 2/0 5,25 0,40 Kg/h 4,00

EVHD – 2/1 2,62 0,20 Kg/h 5,20

EVHD – 3/1 5,25 0,40 Kg/h 8,20

EVHD – 3/2 2,62 0,20 Kg/h 8,50

   

4. Use seu equipamento de forma correta com o REGULADOR DE GÁS para BAIXA PRESSÃO. 

Não deixe o botijão de gás perto do equipamento, quanto mais distante melhor.

5. Para limpeza do equipamento só efetua-la quando este estiver desligado. O óleo deverá 

estar na temperatura ambiente, para o manuseio sem risco. Não usar materiais abrasivos 

na limpeza em geral.

6. Na utilização do equipamento ( cuba com tampa de vidro ) nunca operar com mate-

riais que podem provocar choque térmico ( ex: pano molhado ) e com isso a quebra do 

vidro. 



T E R M O D E G A R A N T I A - 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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