
MANUAL DE INSTRUÇÕES   

AQUECEDOR DE MARMITAS   

Este é um produto da METALÚRGICA LISBOA, 

empresa que se preocupa com a qualidade de seus 

produtos e com a segurança dos usuários. Parabéns 

pela escolha. Leia atentamente as recomendações e 

instruções a seguir para obter o máximo de proveito 

do produto. Este manual está  disponível  no 

 site www.metalurgicalisboa.com.br.  

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS  

 
  

CAPACIDADE PARA  

25 MARMITAS COM  

DIÂMETRO 14 cm.  

CAPACIDADE PARA  

50 MARMITAS COM  

DIÂMETRO 14 cm.  

A – Tela de apoio em aço inoxidável. 

(Cuidado ao manipular esta tela, pois suas 

extremidades possuem arestas cortantes). 

Acompanha três unidades por tanque.  

B – Coluna perfurada.  

C – Conjunto tanque, resistência e termostato.  

D  – Cantoneira menor para apoio, é ligada a coluna 

através de parafusos que acompanham o 

equipamento.  

E  – Perfil de apoio, suas extremidades ficam apoiadas 

nas cantoneiras maiores, a posição é abaixo do 

tanque, o mais próximo possível do meio. 

F  - Cantoneira maior para apoio, é ligada a coluna 
através de parafusos que acompanham o 

equipamento.  

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  

Para a montagem ser realizada com maior segurança, 

é recomendado que duas ou mais pessoas a façam. 

1° Passo: Com a coluna na posição vertical (peça B, 

4 unidades por equipamento), realiza-se a contagem 

de baixo para cima de dez furos, onde no décimo furo 

será realizada a união por parafusos sextavados de 

inox com medidas, 1/4”x1/2” polegadas (utilizar chave 

de boca ou estria número 11) da cantoneira menor em 

uma face da coluna (peça letra D, 4 unidades por 

equipamento) e da cantoneira maior (peça letra F, 4 

idades por equipamento). As informações de 

montagem citadas anteriormente devem ser seguidas 

para a montagem das 4 colunas com 2 cantoneiras 

menores e 2 cantoneiras maiores. 2° Passo: Após o 

1° passo concluído, deve ser colocado sobre as 

cantoneiras maiores o mais próximo do centro 

possível o perfil de apoio (peça letra E, duas unidades 

por equipamento), em seguida, o conjunto tanque 

(peça letra C, 2 unidades por equipamento) já com as 

telas (peça letra A, 6 unidades por equipamento) deve 

ser posicionada sobre as cantoneiras e o perfil de 

apoio.  

3° Passo: Concluído o 2°passo, na coluna de cima 

para baixo, contar três furos, no terceiro furo realizar 

a união das cantoneiras de apoio como descrito no 1° 

passo, e repetir o 2° passo reapertar os parafusos e a 

montagem estará completa.  

4° Passo: A resistência não pode estar energizada 

(ligada) sem que no tanque contenha água em 

quantidade que a cubra totalmente, o funcionamento 

do equipamento sem água, causa a queima da 

resistência.  

5° Passo: Verificação de funcionamento, deve se 

verificar se a tensão do equipamento identificada 

através de uma etiqueta próximo do manipulador do 

termostato (110v ou 220v), verificar o QUADRO DE 

INSTRUÇÕES para verificar a instalação (consultar 

seu eletricista), a posição de desligado do 

equipamento é quando o número zero da graduação 

do manipulador está posicionado no sentido da 

lâmpada piloto que neste momento obrigatoriamente 

deve estar desligada. 6° Passo: A atuação do 

termostato se dá através do bulbo que se encontra 

próximo da resistência, portanto deve-se ter cuidado 

durante a limpeza do equipamento para não danificar 

sua estrutura.  

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA  

Solicite auxílio de um eletricista para verificar a ligação 

do marmiteiro na rede elétrica. Esta máquina está 

projetada para ser alimentada com uma tensão de 

110v ou 220v mediante escolha do cliente, consome 

aproximadamente 5000W de potência com os dois 

tanques ligados (2500W para  cada 

 tanque).  Verificar o QUADRO DE INSTRUÇÕES 

para auxiliar na instalação do equipamento, deve ser 

disponibilizado para atender este equipamento uma 

rede com aterramento para evitar acidente com 

choque elétrico.  

Evite operar o equipamento com as mãos molhadas, 

pés descalços e nunca derrame água ou outro líquido 

sobre a caixa de comando do equipamento. Mantenha 

o equipamento fora do alcance de crianças.  

Desligue o termostato e desconecte o plug de 

alimentação da tomada quando não estiver utilizando 

o aparelho e durante a limpeza.  Utilize no 

equipamento apenas peças e ou acessórios originais 

de fábrica. Utilize este produto somente para o fim 

proposto.  

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  

Limpe o equipamento após a utilização com sabão 

neutro, pano macio e seque com pano seco e limpo. 

Remova todos os restos de alimento dentro do tanque 

e nunca lave os componentes elétricos.  

Atenção! Não use palha de aço ou outros abrasivos.  

Nunca lave os componentes elétricos e suas 

estruturas de sustentação. Limpe-os com pano seco.  

Não operar o equipamento com a caixa de comando 

aberta.  

Nunca segurar ou encostar na resistência enquanto o 

equipamento estiver ligado mesmo com a água fria.  

Após o uso aguarde que a água dos tanques esfrie 

para que possa ser realizada a limpeza do 

equipamento sem correr o risco de queimaduras e 

sempre lembrar de desconectar o equipamento da 

tomada para eliminar o risco de choque elétrico.  

TERMO DE GARANTIA  

Este produto será garantido pela METALÚRGICA 

LISBOA, pelo prazo de 180 dias, já incluso a garantia 

legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota 

Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de 

fabricação ou de peças.  

A Nota fiscal de compra deste produto é parte 

integrante da presente garantia. Sua primeira via deve 

ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da 

garantia.   

Os consertos em garantia somente poderão ser 

efetuados pela Metalúrgica Lisboa ou por um 

Prestador de Serviço autorizado. Entre em contato 

através do telefone 31 3621 1261 para as devidas 

orientações.  

A Metalúrgica Lisboa definirá peças e reparos 

necessários, mediante avaliação e que correrão sem 

custo para o consumidor, durante a garantia.  

Esta garantia não cobre danos causados por:  

1 – Danos sofridos pelo produto, ou seus 

acessórios, em consequência de acidentes, 

manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as 

recomendações deste manual.  

2 – Problemas com alimentação elétrica, 

causados por falta de observações às instruções de 

segurança.  

3 – Produto que tenha sido aberto, 

examinado, alterado ou consertado por pessoas ou 

oficinas não autorizadas.  

4 - Ligações feitas em tensão diferente da 

especificada no aparelho, bem como avarias oriundas 

de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja 

origem seja transporte, armazenamento indevido ou, 

ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas 

elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos 

componentes danificados. Ao solicitar atendimento 

em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, 

verifique o problema e explique-o com detalhes.  As 

fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui 

descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.  

INSTRUÇÕES DE USO  

Verificar se a tomada de alimentação é da mesma 

tensão indicada pela etiqueta do equipamento (110v 

ou 220v).  

Colocar água no tanque pré-aquecida ou em 

temperatura ambiente até que cubra totalmente a 

resistência e as telas de apoio para os recipientes a 

serem aquecidos. Conectar o plug do equipamento à 

tomada de alimentação utilizando uma tomada por 

tanque, após realizada a conexão verificar o 

posicionamento do manipulador graduado do 

termostato, como descrito anteriormente a posição de 

desligado é quando o número zero da graduação está 

no mesmo nível da lâmpada piloto.  

Seguidos os procedimentos descritos anteriormente 

posicionar os recipientes sobre a tela onde estarão em 

contato com a água para iniciar o aquecimento.  

Utilizar recipientes em alumínio, aço inoxidável, potes 

que possam ser utilizados em fornos micro-ondas, em 

geral recipientes que suportem temperaturas acima 

de 80° graus.  

     
        

METALÚRGICA LISBOA, 

Rua São Paulo, 229, Bairro Célvia, Vespasiano - MG,  
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