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SEMPRE QUE NECESSITAR UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, É MUITO IMPORTANTE SABER IDENTIFICAR SEU 
PRODUTO. LOCALIZE A ETIQUETA ABAIXO NA PARTE TRASEIRA OU LATERAL DE SEU EQUIPAMENTO.
ANOTE AQUI OS DADOS DO SEU EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA:

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

MODELO(1):_____________________________

NÚMERO DE SÉRIE(2):_____________________

CÓDIGO (3):_____________________________

DATA DA N.F.:________/_________/_________

REVENDEDOR:___________________________

Modelo:

VAAAA

11/2021

127/220

00-00

SÍMBOLO DE QUALIDADE

CROYDONMAQ INDUSTRIAL EIRELI
I.E:84.884.871 -CGC.: 72.357.726/0001-97
ESTR. SÃO LOURENÇO, 891  -  CAPIVARI
D. DE CAXIAS - RJ - Tel: (55 21)2777-8100

9999999

IPX3

Hz W

FABRICADO NO BRASIL 00.000.00000-A

 -  -

Tensão: Motor:

Nº Série:

Potência consumida:

Proteção:

Data:

Código:

0
Potência efe�va:

 - -

*IMAGEM ILUSTRATIVA









concessionária de energia elétrica da região.

·�Nunca ligue, simultaneamente, mais de um equipamento elétrico em uma mesma tomada e 
verifique se a mesma está com um bom contato, a fim de evitar aquecimento excessivo da fiação.

·�Desligue o equipamento da rede elétrica quando: não estvier em us , antes de limpá-lo e para 
realização de manutenção e qualquer outro �po de serviço.
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IMPORTANTE
Caso algum ponto referenciado no ITEM 2 - SEGURANÇA, não se aplique ao seu equipamento, favor desconsiderar.

IMPORTANTE
Em caso de emergência, desconecte da tomada de energia elétrica os equipamentos que possuem plugue.

IMPORTANTE
Sempre deve haver a supervisão do equipamento quando o mesmo es� ver sendo u�lizado, principalmente quando 
houverem crianças próximas. Este equipamento não se des�na a u�lização por crianças ou pessoas com capacidades 
�sicas sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que 
tenha recebido instruções referentes à u�lização do equipamento ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança. 

Se o cabo de alimentação deste equipamento es�ver danificado, ele deverá ser subsbs�tuído pelo fabricante, pelo
agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos de danos pessoais e materiais e cancelamento da 
garan�a.

Este equipamento é designado para operar em corrente alternada (~) somente.

Cer�fique que o cabo de alimentação não fique em contato com super�cies quentes do equipamento.

Ÿ Mantenha as mãos e qualquer utensílio afastados das super�cies quentes do equipamento 
enquanto o mesmo es�ver em funcionamento, para evitar lesões corporais e/ou danos ao 
equipamento.

Ÿ A fim de evitar situações de perigo devido a um rearmamento inadver�do de protetores 

térmicos, o equipamento não pode ser alimentado através de uma chave externa, como do �po 
contactoras, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por uma fonte 
de alimentação independente de disjuntores.

APLICÁVEL SOMENTE PARA SANDUICHEIRAS E SANDUICHEIRAS MIRINS

Ÿ Este equipamento possui um disposi�vo protetor térmico com RESET MANUAL (Termostato de 

segurança). Este disposi�vodesa�va as resistências caso a temperatura da(s) placa(s) a a�nja(m) 
o nível de segurança de 320°C.

Ÿ Caso o disposi�vo protetor térmico atue, ou seja, desligue o equipamento, será necessário 

realizar o RESET MANUAL do mesmo. Para isto, devem-se cumprir os seguintes passos:

1º Desligar o equipamento da rede elétrica;

2º Aguardar a(s) placa(s) esfriar(em);

3º Pressionar o botão “RESET “do termostato de segurança;





As sapatas traseiras servem para limitar a distância mínima entre o equipamento e a parede, 
e balancear o peso evitando o tombamento da máquina para trás. As mesmas devem ser 
posicionadas paralelamente.













REV06 (09/2021)

Prezado Cliente,
Com intuito de melhoria con�nua, disponibilizamos no 
nosso site o canal SAC, para que você possa nos enviar suas 
reclamações, sugestões, crí�cas e/ou elogios.


