
Fritomaq Equipamentos para Cozinhas Ltda. 
                     

                                        MANUAL DE INSTRUÇÃO 
 
 
 
Especificações 

Medida Quantidade Quantidade Potência 
Modelo 

(mm) de cubas Gns de lâmpadas 
Voltagem 

 total 
A 355x295x685 01 cuba  1/2 -65mm 01 220 v 250 w 
B 355x560x685 01 cuba  1/1 -65mm 02 220 v 500 w 
C 355x560x685 02 cubas 1/2 -65mm 02 220 v 500 w 

Os conservadores de fritura da Fritomaq, são produzidos com a estrutura em aço inox, e 
acompanham cuba GN com profundidade de 65mm, no modelo e na quantidade especificados acima. 

Possui uma estrutura superior, onde se encontra(m) a(s) lâmpada(s), a chave “liga/desliga”, a tela de 
proteção da lâmpada, e o adesivo de indicação de “cuidado superfície quente não toque”. 

Possui uma estrutura inferior, para encaixe da(s) cuba(s) GN(s). 
Cada equipamento é testado individualmente. 
A voltagem do aparelho é determinada apenas pela(s) lâmpada(s) utilizada(s). O produto sai de fábrica 

com lâmpada(s) 220v. Se o cliente precisar utilizar tomada 127v, deverá adquirir a(s) lâmpada(s) 127v. 
Especificações da lâmpada: 

 Lâmpada infravermelha de secagem 
 Bocal E27 
 Potência 250w 
 

Antes de usar 
 Por medida de segurança, mantenha o equipamento fora de ambientes com bastante umidade, para 

evitar que a(s) lâmpada(s) estoure(m). 
 Verifique se a voltagem da tomada é compatível com a voltagem da(s) lâmpada(s). 
 Rosqueie a(s) lâmpada(s) no bocal correspondente. 
 Conecte o equipamento na tomada. 
 

Utilização 
 O acendimento deve ser feito pela chave liga/desliga, localizada na estrutura superior. 
 

Manutenção 
 Nunca toque e nem encoste nada molhado ou úmido na lâmpada enquanto estiver quente. 

 

Assistência Técnica / Garantia 
Antes de solicitar assistência técnica confirme: Se há energia na tomada, se o disjuntor não está 
desarmado, se as lâmpadas estão bem rosqueadas, e se o equipamento não está desligado. A assistência 
técnica deverá ser solicitada diretamente na fábrica, por telefone ou e-mail. 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 
transporte, instalação indevida, quedas, adulteração por pessoas não autorizadas e falta de limpeza 
adequada. Não damos garantia de acessórios, como as lâmpadas, que deverão ser conferidos na entrega 
(ou retirada) da mercadoria. Caso não seja constatado defeito de fabricação, o cliente arcará com as 
despesas decorrentes do técnico, incluindo a despesa de visita, se houver. 
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