
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
Termo de Garantia 

ESTUFA ELÉTRICA 

 

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 

 

 

A – Porta 

B – Grade  

C – Copinho umidificador 

D – Bandeja  

E – Lâmpada piloto  

F – Seletor de temperatura 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE USO 

Este produto é indicado para aquecer e manter 

aquecidos alimentos assados, cozidos e fritos. 

Instale o aparelho preferencialmente sobre um 

balcão nivelado. 

Verifique o funcionamento das portas (A) 

assegurando movimento horizontal livre de correr 

para a direita e esquerda. Faça o teste de retirada 

e recolocação das portas, aproveitando também 

para testar retirada e recolocação da grade (B); 

atento ao encaixe perfeito. 

Ao retirar a grade (B) aproveite para abastecer o 

copinho umidificador (C) com água, evitando 

transbordo e mantendo-o abastecido durante o uso. 

O copinho deve permanecer debaixo da grade e 

em um dos cantos. 

Instale as bandejas (D) lado a lado sobre a grade 

(B) e, se aplicável, sobre o suporte superior para as 

estufas duplas. 

Retire a bandeja (D) para abastecê-la de alimento, 

respeitando a capacidade da mesma. 

Feche a porta (A), plugue a estufa na tomada, 

certifique-se do acendimento da lâmpada piloto (E) 

que indica máquina ligada. Gire o botão seletor de 

temperatura (F), colocando-o na posição desejada: 

1, 2 ou 3. 

Durante o funcionamento da estufa, a retirada e o 

reabastecimento de alimento, devem ocorrer com 

proteção para as mãos contra o calor do 

equipamento e dos produtos aquecidos. 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

Antes de ligar o plugue na tomada certifique-se de 

que a voltagem é compatível com a indicação na 

etiqueta afixada próximo  ao cabo (127V ou 220V). 

Evite operar a estufa com as mãos molhadas, pés 

descalços e nunca a submerja em água ou outro 

líquido. 

Mantenha a estufa fora do alcance de crianças. 

Desligue o plugue da tomada quando não estiver 

utilizando o aparelho, durante a limpeza e ao 

reabastecer o copinho umidificador.  

Não utilize a estufa com cabo elétrico ou plugue 

danificado, ou quando detectar um mau 

funcionamento.  

Utilize na estufa, apenas peças e ou acessórios 

originais de fábrica. 

Não deixe o cabo elétrico pender para fora da 

mesa ou balcão. Não ligue outros aparelhos na 

mesma tomada. Nunca transporte a estufa pelo 

cabo e não retire o plugue da tomada, puxando-o 

pelo cabo. 

Utilize este produto somente para os fins propostos. 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Limpe a estufa após a utilização com sabão neutro, 

pano macio e seque com pano seco e limpo. 

Atenção! Não use palha de aço ou outros 

abrasivos. 

Lave a bandeja (D) com  água fria ou morna, 

utilizando detergente. 

Nunca lave os componentes elétricos e suas 

estruturas de sustentação. Limpe-os com pano 

seco. 

 

TERMO DE GARANTIA 

Este produto será garantido pela METALÚRGICA 

LISBOA, pelo prazo de 90 dias, já incluso a 

garantia legal de 30 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 o fio de alimentação, 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 detalhadamente. 

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui 

descritas, poderão ser modificadas sem prévio 

aviso. 

 

 
METALÚRGICA LISBOA, 

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

CEP: 33.200-000  -  Fone: 31 3621 1261 
www. metalurgicalisboa.com.br 
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