MANUAL DE
INSTRUÇÕES
REFRIGERADOR / FREEZER
HORIZONTAL

CÓD.
RH-01P
RH-02P
RH-03P
RH-04P
FH-01P
FH-02P
FH-03P
FH-04P

CONSUMO
CONSCIENTE

O conteúdo deste manual é de propriedade da BR Cozinhas
e é proibido plagiar quaisquer informações desde documento.
A BR Cozinhas reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso.
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CERTIFICADO
DE GARANTIA
A BR Cozinhas garante seus produtos no período 12 (Doze) meses
a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação,
entretanto a garantia perde a validade em situações específicas, sendo
elas:
Funcionamento deficiente das instalações do estabelecimento, envolvendo os processos condutivos de água ou gás; Más condições higiênicas, que possam causar danos aos equipamentos devido à falta de limpeza, bloqueando condensadores, evaporadores ou compressores de nossos
equipamentos de refrigeração, bem como dos equipamentos de cocção em
geral; Consertos e manutenções inadequadas dos equipamentos por técnicos não autorizados pelo fabricante; Imprudência na higienização com o
uso de jatos d’água ocasionando riscos ao produto na parte elétrica e/ou
eletrônica.
Em casos de instalações executadas por terceiros ou pessoas leigas, devem seguir as orientações ofertadas pela empresa em nossos termos de instrução.
Durante o prazo de garantia, o cliente é responsável pela locomoção do serviço técnico se a razão do defeito estiver prevista nos termos
acima. A responsabilidade técnica dos produtos de revenda recai sobre a
marca fabricante.
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CONDIÇÕES
GERAIS
1.1
A garantia do equipamento dentro do prazo e termos estabelecidos é de responsabilidade da BR Cozinhas, ficando o defeito condicionado
à análise por parte da assistência técnica. Constatando-se deficiência da
fabricação, material ou montagem, o serviço de mão de obra será gratuito
desde que feito por nossos técnicos ou funcionários credenciados e devidamente aptos. A fábrica tem exclusividade em dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da
garantia.
1.2
A garantia fica anulada para os equipamentos eventualmente reparados, modificados ou simplesmente desmontados por terceiros ou pessoas não autorizadas, assim como para os equipamentos que houverem
sido utilizados em desacordo com as especificações e orientações da fábrica.
1.3
Não se incluem nessa garantia materiais elétricos e eletrônicos,
tais como: chaves elétricas, bobinas, resistência, lâmpadas, motores elétricos, fusíveis, etc., bem como quaisquer outros componentes que venham a
sofrer danos pelo fato do equipamento ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, penetração de líquidos,
incêndio, desabamento, saque, roubo, quedas e fenômenos naturais ou por
insetos ou roedores que possam danificar os equipamentos.
1.4
Durante o prazo de garantia o cliente é responsável pela de taxa
de deslocamento e/ou visita, como também todas as despesas com transporte em geral (táxis, coletivos, etc.), refeições e estadas se estiver previsto
nos termos já mencionados.
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CONDIÇÕES
GERAIS
1.5
As despesas com transporte (embalagem e frete), dos equipamentos que devem retornar à fábrica para reparos, correm por conta e risco da
empresa, salvo entendimento e nosso consentimento prévio.
1.6
Qualquer dano, quebra ou avaria causada durante o transporte ou
manuseio de carga e descarga é de exclusiva responsabilidade da empresa
uma vez que seja a contratante da transportadora para a entrega dos equipamentos. Entretanto se o frete for contratado pelo cliente, nos isentamos
de quaisquer responsabilidade.
1.7
Para que a garantia tenha validade é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto e se enquadre nos termos descritos.
1.8
As condições de entrega, carga, descarga e instalação devem ser
previstas com antecedência, durante o fechamento do pedido para evitar
obstáculos. Caso não tenha sido observado algum empecilho, a empresa
se responsabiliza pela resolução do problema dentro de nossos termos e
ressalvas.
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CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS
DESCRITIVO
• Confeccionado em aço inoxidável e/ou alumínio;
• Isolamento em poliuretano expandido;
• Limite térmico de aquecimento por resistência elétrica para evitar condensação;
• Portas equipadas com gaxeta flexível imantadas para isolamento do refrigerador/freezer.
• Possui cremalheira para regulagem das prateleiras e/ou GN’s;
• Degelo automático programável;
• Temperatura com variação de 2º a 6ºC (Refrigerador)
• Temperatura com variação de -15º a -18ºC (Freezer);
• Controle de temperatura por termostato digital;
• Refrigeração: Ar forçado por microventilador;
• Estrutura do gabinete tipo monobloco;
• Pés com bases niveladoras em nylon;
• Opcional rodízios giratórios;
• Rack para GN’s (Opcional);
• Dreno interno com gaveta coletora;
• Com gás refrigerante ecológico, não possui CFCs (substâncias que são
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente).
• No ambiente:a temperatura de trabalho, foi calculada considerando ambiente de 30ºC. Se for superior, o desempenho do refrigerador, fica comprometido.
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CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS
CÓDIGOS DE REFERÊNCIA
CÓD.

PORTAS

DIMENSÕES (mm)

RH-01P

01

1150x700x900

RH-02P

02

1500x700x900

RH-03P

03

2000x700x900

RH-04P

04

2500x700x900

FH-01P

01

1150x700x900

FH-02P

02

1500x700x900

FH-03P

03

2000x700x900

FH-04P

04

2500x700x900

UTILIDADES
O Refrigerador da BR Cozinhas é próprio para resfriamento e conservação de produtos perecíveis. Temperatura de trabalho: 2º a 6º C. O
Freezer geralmente é usado para conservação prolongada de alimentos
perecíveis. Temperatura de trabalho: -15º a -18º C.
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LOCALIZAÇÃO DE
PONTOS

250

TOMADA MONOFÁSICA
220V - H=450MM
10 A (2P+T)

TOMADA MONOFÁSICA
220V - H=450MM
10 A (2P+T)

250

250

TOMADA MONOFÁSICA
220V - H=450MM
10 A (2P+T)

250
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CÓD.

POTÊNCIA
ELÉTRICA (W)

RH-01P

300

RH-02P

320

RH-03P

400

RH-04P

900

FH-01P

500

FH-02P

550

FH-03P

600

FH-04P

1000

TOMADA MONOFÁSICA
220V - H=450MM
10 A (2P+T)

CONSUMO
CONSCIENTE

INSTALAÇÃO E
EMBALAGEM
INSTRUÇÕES GERAIS
a) Determinar o local da instalação conforme o layout da cozinha;
b) Nivelar o equipamento evitando balanço e vibração;
c) Seguir corretamente a planta de pontos;
d) Verificar e prescrever as condições de acesso ao local para evitar obstáculos na hora da entrega, carga, descarga e instalação;
e) Sempre que desligar o equipamento, aguardar 10 min antes de liga-lo
novamente.

INSTALADOR
a) A pessoa responsável pela instalação deve ser reconhecido e contratado
pela BR Cozinhas para poder realizar o serviço.
b) Caso a instalação seja feita por terceiros, não nos responsabilizamos
por danos ao equipamento. Além deste fato, deixamos o cliente ciente de
que está fora dos termos de garantia já mencionados.
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INSTALAÇÃO E
EMBALAGEM
EMBALAGEM
a) Os produtos BR Cozinhas saem de nossa fábrica devidamente embalados de acordo com a sua fragilidade, nossa expedição toma o cuidado de
verificar o melhor tipo de material para transportá-lo com segurança. Em
sua maioria, enviamos os equipamentos em plástico bolha ou engradados
de madeira.
b) Se a instalação for de nossa responsabilidade, o material deverá ser
aberto somente na presença do funcionário responsável pela montagem
ou instalação. Caso o cliente abra antes, não nos responsabilizamos por
danos no produto.
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MODO DE USO

PASSO A PASSO
a) Para utilização do produto é necessário ligar o equipamento na tomada
especificada.
b) Em seguida acionar o botão para ligar o equipamento.
c) Aguardar 03 horas antes de colocar os produtos dentro do equipamento.

TAMPO SUPERIOR

PORTAS
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