
Fritomaq Equipamentos para Cozinhas Ltda. 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÃO  
 

AQUECEDOR BANHO MARIA ELÉTRICO 
 
Especificações 
 

Modelo Quantidade Medida 
A  06 marmitas, sem cavalete, 110 ou 220v  360x400x100mm 
B  12 marmitas, com cavalete, 110 ou 220v  600x500x100mm 
C  18 marmitas, com cavalete, 110 ou 220v  600x720x100mm 
D  25 marmitas, com cavalete, 110 ou 220v  600x960x100mm 
E  36 marmitas, com cavalete, 110 ou 220v  600x720x100mm (02 peças) 
F  50 marmitas, com cavalete, 110 ou 220v  600x960x100mm (02 peças) 

 
Bandeja: Fabricada em aço inoxidável, soldada e fundida na própria peça. 
Suporte: em aço inox. 
Resistência: Tubular em aço niquelada, sendo 1000 watts para o aquecedor de 06 marmitas; 
1500 watts para o de 12 marmitas, 3000 watts para o de 18 e 25 marmitas, e para os marmiteiros 
de 36 e 50 marmitas 02 resistências de 3000 watts.   
 
Antes de usar 

Verifique o local onde o equipamento será instalado. Localize-o em uma superfície plana e 
sem desnível.  

Verifique se a voltagem está correta (caso não especificado diferente na hora da compra, 
será de 220v monofásico). Use uma tomada exclusiva para o equipamento, não utilize extensões 
nem fios soltos pelo chão, verifique se o pino da tomada está firme. 
 
Utilização 

Abasteça a bandeja com água acima de resistência, caso contrário, a mesma queimará;  
Ligue o plug na tomada da rede elétrica na voltagem correta indicada no aparelho;  
Ao ligar o equipamento, ligue-o vazio (porem com água) e só após um tempo coloque as 

marmitas ou outros aparelhos para o devido aquecimento. 
 
Manutenção 

Limpeza. É indispensável à limpeza mensalmente ou semanalmente conforme o local. 
Efetue a limpeza com palha de aço, sabão neutro e água, incluindo a resistência. 
 
Assistência Técnica / Garantia 

Antes de solicitar assistência técnica confirme: Se há energia na tomada, se o equipamento 
não está desligado. A assistência técnica poderá ser solicitada diretamente na fábrica, por 
telefone, fax ou e-mail enquanto o produto estiver na garantia. Tenha em mãos todas as 
informações necessárias, tais como data da compra, nota fiscal, modelo e tamanho do 
equipamento, e o máximo de informações sobre o problema. 

Todas as mercadorias FRITOMAQ possuem garantia de seis meses, sendo três meses de 
garantia legal e três meses de garantia contratual, contra possíveis problemas de fabricação de 
peças e componentes mediante constatação de um técnico autorizado, desde que usados 
adequadamente, excluindo danos por transportes, instalação indevida, quedas por acidentes, 
adulteração por pessoas não autorizadas e sobrecarga elétrica. Não damos garantia lâmpadas, 
visores e perfis de borracha, que deverão ser conferidos na entrega da mercadoria. Não damos 
garantia da resistência elétrica caso o aquecedor tenha sido ligado sem água, isso pode ser 
percebido por algumas características na resistência queimada. Caso não seja constatado defeito 
de fabricação, o cliente arcará com as despesas decorrentes do fato. 
 


