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ADVERTÊNCIA 

Leia as instruções antes de utilizar a máquina. 
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Origem 
As instruções originais deste manual estão escritas no idioma inglês. Versões em outros idiomas 
deste manual são uma tradução do manual original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUARDE ESTE MANUAL DO UTILIZADOR PARA CONSULTA FUTURA 
 
 
 
 

 
© 2020 Fri-Jado BV, Oud Gastel, Países Baixos. 
 
Recomendamos que contacte o fornecedor para conhecer o período e condições de garantia. 
Também pode aceder aos nossos Termos e Condições Gerais de Venda e Entrega disponíveis a 
pedido. 
O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou lesões causados pelo não 
cumprimento destes regulamentos ou pela não observação de cuidado e tenção nas ações, 
operação, manutenção ou atividades de reparação, mesmo que não explicitamente descrito no 
manual. 
Em virtude de um constante compromisso na melhoria, pode acontecer que a sua unidade seja 
ligeiramente diferente do descrito neste manual. Por este motivo, as instruções fornecidas são 
apenas orientações para a instalação, utilização, manutenção e reparação da unidade aqui 
referida. Este documento foi produzido com a maior atenção. O fabricante não será, contudo, 
responsável por eventuais erros neste manual nem por quaisquer consequências dos mesmos. O 
utilizador pode copiar este manual para seu próprio uso. Todos os direitos são reservados e nada 
neste manual pode ser reproduzido e/ou tornado público de qualquer forma. 
 
Modificações: 
Em caso de alterações não autorizadas na unidade, todas as responsabilidades da parte do 
fabricante tornam-se nulas e inválidas. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Geral 

Este manual destina-se ao utilizador do HD (Hot Deli). As funcionalidades e controlos são 
descritos juntamente com as orientações para uma utilização segura e eficiente, de modo a 
garantir a longevidade da unidade. 
 
Todos os pictogramas, símbolos e desenhos neste manual aplicam-se à série HD. 

1.2 Identificação da unidade 

A placa de identificação pode ser encontrada no exterior da máquina e inclui os seguintes dados: 

• Nome do fornecedor ou fabricante 

• Modelo 

• Número de série 

• Ano de construção 

• Tensão 

• Frequência 

• Consumo de energia 

1.3 Pictogramas e símbolos 

Neste manual são utilizados os seguintes pictogramas e símbolos: 
 

 

ADVERTÊNCIA 

O incumprimento das instruções pode dar origem a lesões físicas e danos graves na 
unidade. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Tensão elétrica perigosa. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Perigo de queimaduras nas superfícies quentes. 

 
 

 

Sugestões e recomendações para simplificar as ações indicadas. 

 
 

 

Símbolo de reciclagem. 
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1.4 Instruções de segurança 

 

 

ADVERTÊNCIA 

O exterior da unidade pode ficar muito quente. 

 

 

ADVERTENCIA  

Consulte as instruções de instalação para requisitos de aterramento. 

 

1.4.1 Geral 

O utilizador da unidade será totalmente responsável pelo cumprimento das normas e 
regulamentos de segurança em vigor no local. 
A unidade só pode ser operada por pessoas qualificadas e autorizadas. Qualquer pessoa que 
trabalhe com esta unidade deve estar familiarizada com os conteúdos neste manual e seguir com 
atenção todas as orientações e instruções. Nunca altere a ordem dos passos a realizar. A direção 
deve instruir o pessoal com base neste manual e seguir as instruções e regulamentos. 
 
Os pictogramas, etiquetas, instruções e sinais de advertência que se encontram anexos à unidade 
fazem parte das medidas de segurança. Nunca devem ser tapadas nem removidas e devem estar 
claramente visíveis durante toda a vida útil da unidade. 
Substituir ou reparar o quanto antes quaisquer instruções, advertências ou pictogramas que se 
encontrem danificados. 
 

• Para evitar curtos-circuitos, nunca limpe a unidade com mangueira de água. Para conhecer 
as instruções de limpeza, consulte a secção 5. 

• A unidade deve ser limpa com regularidade para assegurar o correto funcionamento e 
evitar o perigo de incêndio (sobreaquecimento). 

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e que 
tenham capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e 
conhecimento caso tenham supervisão ou tiverem recebido instruções quanto ao uso do 
aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. 

• As crianças não devem brincar com o aparelho. 

• A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem 
supervisão. 

1.4.2 Qualidade da água 

A água não tratada contém minerais que produzem calcário e que pode ficar acumulado na sonda 
do sensor de nível de água e no tabuleiro de humidade. O excesso de calcário nas sondas do 
sensor de nível de água podem provocar erros no enchimento automático de água e o tabuleiro de 
humidade pode não encher com água. 
 

O sensor de nível de água na vitrina usa iões na água para detetar o nível da água. Não use água 
destilada (totalmente desmineralizada ou desionizada). Isto pode fornecer uma leitura falsa aos 
sensores e fazer transbordar a bandeja de humidade. 

1.4.3 Restrições de utilização ao ar livre 

 

 

ADVERTÊNCIA  

Para evitar curto-circuitos, as unidades não podem ser utilizadas ao ar livre 
nem em ambientes chuvosos ou muito húmidos. 
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1.5 Higiene 

A qualidade de um produto fresco depende sempre da higiene. Especialmente os produtos de 
grelha. Com o risco de contaminação de salmonela – principalmente nos produtos de frango – 
deve assegurar-se de que os produtos grelhados nunca são misturados com produtos não 
cozinhados. Dever-se-á também evitar, sempre, o contacto entre produtos assados e mãos ou 
instrumentos que tenham estado em contacto com carne de frango crua. 
As mãos ou utensílios que tenham estado em contacto com carne de frango crua devem ser bem 
lavados. 

1.6 Reparações e assistência técnica 

Os diagramas elétricos da unidade estão incluídos. Em caso de avaria, contacte o 
vendedor/agente de serviços. Assegure-se de que tem os seguintes dados à mão: 

• Modelo. 

• Número de série. 
 
Estes dados podem ser encontrados na placa de identificação. 

1.7 Arrumação 

Caso a unidade não seja utilizada temporariamente e seja arrumada, siga estas instruções: 

• Limpe muito bem a unidade. 

• Envolva a unidade para que não ganhe pó. 

• Guarde a unidade em ambiente seco e sem condensação.  

1.8 Eliminação 

 

Elimine a máquina, quaisquer componentes ou lubrificantes removidos da mesma em 
segurança e em conformidade com todos os requisitos locais e nacionais de segurança e 
respeito pelo ambiente. 
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2. DESCRIÇÃO DA UNIDADE 

2.1 Descrição técnica 

É aplicada uma combinação de processos aos aquecedores que se encontra descrita a seguir. 
Estes materiais são fabricados em aço inoxidável SS 304 e vidro temperado. 
 

Autosserviço e Serviço completo 
A regulação da temperatura do fluxo de ar ocorre através de um termóstato eletrónico/controlo 
ajustável. Os emissores de infravermelhos aquecem os produtos a partir de cima. Isto mantém a 
perfeita qualidade dos produtos durante um máximo de 4 horas. A iluminação tem luzes de 
halogénio. 
 
Serviço completo humedecido 
A regulação da temperatura do fluxo de ar, ajuste individual de cada emissor de infravermelhos e 
humidificação do ar decorre através de regulação eletrónica de modo a que os produtos 
mantenham a qualidade durante um máximo de 4 horas. A iluminação tem luzes de halogénio. 
 

2.2 Utilização 

 
O expositor aquecido foi concebido apenas para manter os produtos quentes e apresentá-los. 
Qualquer outra utilização não deve ser encarada como utilização prevista. 
As definições de fábrica da temperatura da unidade asseguram uma temperatura central 
constante de pelo menos 65 °C/149 °F durante o mínimo de quatro horas. 
O fabricante não aceita quaisquer responsabilidades por perdas ou ferimentos causados pela 
falha (estritamente) de aderir às linhas de orientação de segurança e às instruções no manual ou 
por negligência durante a instalação, utilização, manutenção e reparação da unidade referida no 
presente manual e quaisquer dos seus acessórios. 
Utilize a unidade apenas em perfeitas condições técnicas. 
 

2.3 Acessórios 

A unidade inclui os seguintes acessórios padrão: 
 

• Manual do utilizador. 

 
Veja os acessórios opcionais www.frijado.com. 
  

http://www.frijado.com/
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3. INSTALAÇÃO E PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

 

 

 

Todos os materiais de embalagem utilizados nesta unidade podem ser 
reciclados. 

 

Após o desembalamento, verifique o estado da unidade. Em caso de danos, guarde o material de 
embalagem e contacte a transportadora no prazo de quinze dias úteis após a receção dos 
produtos. 
 

3.1 Desembalagem da unidade 

1. Retire todas as peças da unidade. 

2. Retire a película de todas as peças metálicas. 

3. Retire todos os materiais de embalagem da unidade. 

4. Inspecione a unidade quanto a danos. 

5. Assegure-se de que todas as peças do modelo encomendado estão presentes. 

6. Leia o manual antes de avançar. 

 

3.2 Instalação e posicionamento 

 

 

ADVERTENCIA  

Risco de choque elétrico. Instruções de ligação à terra: ligue o aparelho apenas a 
uma corrente alternada fornecida por uma tomada com ligação à terra, com tensão 
de rede de acordo com as informações indicadas na placa de identificação do 
aparelho. 

É responsabilidade do consumidor garantir que a instalação elétrica esteja em 
conformidade com os códigos e regulamentações de fiação locais e nacionais em 
vigor. 

Não use um plugue múltiplo ou cabo de extensão. Isso pode causar incêndio, 
choque elétrico ou outros ferimentos pessoais. 

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos 
graves. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Não coloque o equipamento numa abertura de porta ou numa área ventilada ou 
refrigerada. 

Coloque a unidade de forma plana sobre uma base suficientemente resistente, 
utilizando um nível de bolha. Considere o peso da unidade. 

 
 
Encontre um local adequado para a unidade. Pontos de interesse: 

• Os produtos da unidade devem estar bem visíveis. 

• Tenha em mente a acessibilidade da unidade, caso seja necessário proceder a qualquer 
trabalho de manutenção ou reparação. 

• O utilizador deve ter liberdade de movimento suficiente para operar corretamente a 
unidade. 

• A distância mínima livre deve ser de pelo menos 50 mm (2 polegadas). 

• Certifique-se de que a temperatura ambiente não é inferior a 20 °C (68 °F) nem superior a 
30 °C (86 °F). 
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• Durante a operação, as placas de vidro ficam muito quentes. Ao posicionar, mantenha a 
unidade fora do alcance das crianças. 

• A unidade tem uma ficha elétrica e deve ser ligada a uma tomada de parede com a tensão 
correta. A tomada de parede deve ser montada por um eletricista certificado. 

 

3.2.1 Instalação - vidro curvo 

1. Limpe o interior, as peças amovíveis e os acessórios cuidadosamente com um detergente e 
água antes de colocar a unidade em utilização. 

2. Após a limpeza, passe um pano humedecido com água pela unidade para remover os 
resíduos de detergente e, em seguida, seque toda a unidade. 

 

 
 
3. Coloque todas as peças e/ou acessórios (opcionais). Siga os passos 1 a 4 para colocar uma 

moldura panorâmica e siga os passos 5 a 7 para colocar as portas laterais e de correr. 

4. Insira a ficha na tomada. 

5. Se a unidade estiver equipada com um dispositivo de enchimento de água opcional, ligue a 
entrada de água a uma conexão ventilada, caso contrário: 

6. Encha a bandeja de vapor ¾ com água limpa e fria. Use água macia de preferência. 
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3.2.2 Instalação - vidro quadrado 

 

 

ADVERTÊNCIA  

A janela superior pode pesar até 25 kg. Preste atenção a este peso ao levantar a 
janela superior. Utilize ferramentas apropriadas para levantar. 

 
1. Limpe o interior, as peças amovíveis e os acessórios cuidadosamente com um detergente e 

água antes de colocar a unidade em utilização. 

2. Após a limpeza, passe um pano humedecido com água pela unidade para remover os 
resíduos de detergente e, em seguida, seque toda a unidade. 

 

 
 
 
 
3. Coloque todas as peças e/ou acessórios (opcionais). Comece com o vidro superior e 

laterais. Fixe os vidros laterais com parafusos conforme indicado na figura acima. 

 

 
 
4. Coloque a moldura para as panelas GN na unidade. Comece pela placa de exaustão (1), 

coloque as partes da estrutura entre a frente e a traseira (2) e termine com as partes mais 
curtas da estrutura (3). Veja a figura acima 
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5. Coloque as janelas deslizantes na unidade, conforme mostrado na figura acima. 

 
 

3.3 Primeira utilização 

 
Limpeza do interior 

• Ao utilizar a unidade pela primeira vez, limpe o interior com água com detergente.  

• Enxague com água limpa para remover os restos de sabão. 
 
 

Cheiro de metal 
Para remover o cheiro de metal que surge com a primeira utilização, a unidade deve ser aquecida 
na temperatura máxima durante pelo menos meia hora. 
 
 

  



 HD 

PT 14 / 24 

4. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO 

 

ADVERTÊNCIA  

O ponto de enchimento da bandeja de água e a tampa de elevação podem ficar 
quentes. 

4.1 Visão geral da unidade (padrão) 

Serviço completo e autosserviço 

 
 

A  Painel de controlo Autosserviço e Serviço 
Completo 

B  Painel de controlo Serviço completo 
húmido 

C1  Portas de correr coloridas 

C2  Iluminação 

C3  Emissor de infravermelhos 

 Serviço completo humidificado 

 
 

C4   Placa plana 

C5   Moldura amovível 

C6   Bandeja de vapor 

C7   Unidade de enchimento 

C8   Sensor de Nível de Água 

4.2 Painel de controlo 

4.2.1 Painel de controlo de modelos de Autosserviço e de serviço completo 

A1   Indicador ON 

A2 Apresentar temperatura 

A3 Tecla UP 

A4 Tecla SET 

A5 Tecla DOWN 

A6   Interruptor de aquecimento 

A7   Interruptor de iluminação 

A8  Interruptor do emissor IR 

A9 Tecla BACK 

Se os elementos estiverem ligados, a luz 
indicadora A1 liga-se. 

 

 

 
 

A5

A1

A2

A3

A4

A6 A7 A8
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4.2.2 Painel de controlo de serviço completo húmido 

B1   Teclas do emissor IR 

B2   leitura da temperatura 

B3   Tecla de iluminação 

B4   Aumentar a temperatura 

B5   Reduzir a temperatura 

B6   Leitura do nível de humidificação 

B7   Aumentar a humidificação 

B8   Reduzir a humidificação 

 
As teclas B1 ligam os emissores IR na tampa 
da luz individualmente. A sequência das 
teclas é a mesma que a dos emissores vistos 
do lado operacional do aquecedor. 

 

 

 

4.3 Visor-aquecedor no modelo Autosserviço ou Serviço completo 

4.3.1 Ligar a unidade 

1. Ligar o aquecedor com o interruptor A6. 

2. Ligue a iluminação com o interruptor A7. 

3. Ligue também os emissores de infravermelhos com 
o interruptor A8, conforme necessário. 

 

 

4.3.2 Desligar a unidade 

1. Desligue o emissor de infravermelhos com o 
interruptor A8. 

2. Desligue a iluminação com o interruptor A7. 

3. Desligue o aquecimento com o interruptor A6. 

  

4.3.3 Verificar a temperatura definida 

A temperatura no aquecedor é apresentada no visor A2 
durante a utilização. 
 

1. Pressione a tecla A4. 
 

A temperatura definida será apresentada no visor.  
A temperatura medida no aquecedor será novamente 
apresentada após 20 segundos. 

 

 

4.3.4 Definir a temperatura 

1. Pressione a tecla A4. O valor definido será 
apresentado no visor. 

2. Defina a temperatura desejada usando as teclas A3 
e A5. 

4. Pressione a tecla A4 para guardar. 

  

 

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8

A6 A7 A8



 HD 

PT 16 / 24 

4.4 Aquecedor de Apresentação no modelo de Dose Inteira Humidificada 

4.4.1 Ligar 

1. Mantenha as teclas B3 e B4 pressionadas 
simultaneamente durante 2 segundos. 

2. Ligue a iluminação com a tecla B3. 

3. Ligue os emissores de infravermelhos necessários 
com as teclas B1. 

 

 

4.4.2 Desativação 

Mantenha as teclas B3 e B5 pressionadas simultaneamente durante 2 segundos. 

4.4.3 Verificar a temperatura definida 

A temperatura no aquecedor é apresentada no visor B2 durante a utilização. 
 

1. Pressione a tecla B4 ou B5 brevemente. 
 

A temperatura definida será apresentada no visor. A temperatura medida no aquecedor será 
novamente apresentada após 10 segundos. 

4.4.4 Definir a temperatura 

1. Pressione a tecla B4 ou B5 brevemente. O valor definido será apresentado no visor. 

2. Aguarde 5 segundos; não pode alterar a definição de imediato. 

3. Defina a temperatura desejada com as teclas B4 e B5. 

Aguarde até que o visor passe novamente para a temperatura medida no aquecedor. O ajuste foi 
agora guardado. 

4.4.5 Encher a bandeja de vapor 

 

ADVERTÊNCIA 
A unidade de enchimento frontal pode ficar quente. 

 
Irá ouvir um sinal quando a bandeja de vapor precisar de enchimento. A humidificação será 
automaticamente desligada. 
 
1. Pressione a tecla B7 ou B8 para parar o sinal sonoro. 

2. Encha a bandeja de vapor com três quartos (aprox. 6,5 l / 17,1 galões) com água quente para 
evitar grandes diferenças de temperatura e a ocorrência de vapor intenso. 

 
A humidificação será reiniciada automaticamente com base no ajuste definido anteriormente após 
o enchimento. Não precisa defini-lo novamente. 
 

  

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8
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4.4.6 Enchimento automático de água 

 

 

ADVERTÊNCIA 
Não remova a bandeja de vapor até ter parado a unidade! 

 
A unidade também se encontra disponível com uma opção de enchimento automático de água. 
Nesse caso, a bandeja de vapor é enchida automaticamente. 

4.4.7 Definir o humidificador 

 

 

O consumo de água ascenderá a cerca de 1,2l / 3,2 galões por hora em 
relação à posição máxima. 

 
A barra indicadora B6 apresenta o grau de humidificação. 

• 3/3, humidificação a 100% ligada. 

• 2/3, humidificação a 67% ligada. 

• 1/3, humidificação a 33% ligada. 

• 0, humidificação desligada; o segmento inferior da barra indicadora piscará a cada 10 
segundos. 

 

Defina o nível de humidificação requerido com as teclas B7 e B8. 

4.4.8 Definir os emissores infravermelhos 

Pressione as teclas B1 brevemente para ligar ou desligar o respetivo emissor infravermelho. A luz 
indicadora no topo da tecla acende-se quando o emissor é ligado. 

4.5 Carregar produto 

 

ADVERTÊNCIA 

• Coloque apenas produtos para os quais a temperatura central atinja, pelo 
menos, 85°C / 185°F. 

• Ligue todos os emissores de infravermelhos disponíveis ao usar um segundo 
nível de apresentação. 

• Certifique-se de que o material de embalagem é adequado para uma 
temperatura de 100°C / 212°F em relação aos produtos embalados. 

4.6 Verificar a temperatura do produto 

Uma vez a cada hora, a temperatura do produto deve ser verificada com um termómetro digital. 
Anote os valores medidos num registo. Use sempre um sensor de termómetro desinfetado. 
 

4.7 Pré-aquecer 

1. Deixe que a caixa pré-aqueça durante 30 a 60 minutos. Todas as portas devem estar 
fechadas para que a unidade pré-aqueça corretamente. 

2. Verifique se é a armação do visor está a uma temperatura adequada. 
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5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Nunca use uma mangueira de água para a limpeza. Á água pode infiltrar-se na 
unidade através dos seus orifícios de ventilação. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Não toque nas lâmpadas de halogéneo com as mãos desprotegidas. Proteja as 
lâmpadas quentes da água fria. 

 

 

Devido a considerações de higiene e um ótimo estado da unidade é de extrema 
importância manter um padrão de limpeza diária desde a primeira utilização. 

 

5.1 Calendário de manutenção 

Item Ação Frequência 

Interior • Desligue a unidade. 

• Remova os produtos do equipamento. 

• Deixe que a unidade arrefeça cerca de 50°C / 122°F. 

• Limpe o interior com espuma de sabão quente ou “Fri-
Jado Clean”. 

• Depois de limpar, seque o interior com um pano limpo. 
Certifique-se de que não ficam vestígios do produto de 
limpeza por remover. 

Diariamente 

Exterior • Limpe o lado exterior do equipamento usando um pincel 
ou esponja macia e uma pequena quantidade de água 
quente com um produto de limpeza suave. 

• Seque o lado exterior com um pano. 

Diariamente 

Espaço do 
elemento 

• Desligue a unidade. 

• Remova os produtos do equipamento. 

• Deixe a unidade arrefecer completamente. 

• Remova os recipientes GN ou a placa plana do 
aquecedor dependendo do modelo. 

• Limpe o espaço abaixo deste com um pano húmido 
com espuma de sabão quente ou “Fri-Jado Clean”. 

• Depois de limpar, seque o interior com um pano limpo. 

Semanalmente 

Bandeja de 
vapor 

• Remova qualquer acumulação de cálcio na bandeja de 
vapor e nos pinos do sensor de nível de água. Use 
água quente e vinagre para isso. 

Semanalmente 
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6. AVARIAS E ASSISTÊNCIA 

Antes de contactar o seu fornecedor/revendedor no caso de uma anomalia, existem alguns itens 
que pode verificar por si mesmo: 
 

• A fonte de alimentação está a funcionar corretamente? Verifique os fusíveis e o disjuntor. 

• O interruptor de temperatura está na posição correta? 
 

Item Anomalia Ação possível 

Unidade Não funciona. • A ficha está ligada à tomada? 

• A fonte de alimentação está OK? 
Verifique os fusíveis e o interruptor de 
fuga de terra no armário do contador. 

• Todos os interruptores estão na posição 
correta? 

Unidade A temperatura definida não 
está a ser atingida no espaço 
de meia hora. 

• Feche as portas deslizantes no lado 
operacional. 

• Entre em contacto com o seu 
fornecedor/agência de assistência. 

Unidade A temperatura sobe 
demasiado. 

• Verifique a temperatura definida. 

• Desligue a unidade. 

• Retire a ficha da tomada. 

• Entre em contacto com o seu 
fornecedor/agência de assistência. 

Controlo de 
temperatura 

Mensagens de erro E1, E2 ou 
E29 serão apresentadas no 
ecrã. 

• Reinicie o equipamento ligando-o e 
desligando-o uma vez. 

• Entre em contacto com o seu 
fornecedor/agência de assistência. 

Humidificação Não funciona. • Verifique se a humidificação está ligada. 

• Remova qualquer acumulação de cálcio 
presente no sensor. 

• Entre em contacto com o seu 
fornecedor/agência de assistência. 

Enchimento 
automático de 
água 

Sinal de som / bandeja de 
vapor vazia 

• Verifique a entrada de água. 

• Redefina a unidade desligando-a e 
ligando-a novamente. 

• Entre em contacto com o seu 
fornecedor/agência de assistência. 

Lâmpada Uma lâmpada está com 
defeito. 

• Substituir, consulte a secção 6.2 

Emissor de 
infravermelhos 

Um emissor de infravermelhos 
está com defeito. 

• Entre em contacto com o seu 
fornecedor/agência de assistência. 

• Não é necessário desligar o 
equipamento imediatamente. 

Cabo elétrico Danificado • Substituir, consulte a secção 6.1 
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6.1 Substituir o cabo de alimentação 

 

ADVERTÊNCIA 

Tensão elétrica perigosa. 
 

 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 
agente de assistência ou por uma pessoa com qualificação similar para evitar perigos. 
 

6.2 Substituir uma lâmpada 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Retire a ficha elétrica da tomada de parede. 
 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Não toque nas lâmpadas com as mãos desprotegidas. Use um pano limpo ou 
tolhas de papel ao substituir a lâmpada. 
Elimine esta humidade com álcool ou álcool metílico depois da lâmpada arrefecer. 

 
 
As lâmpadas podem ser encontradas na tampa superior; pode alcançá-las a partir de baixo. 
1. Retire a ficha da tomada. 

2. Abra todas as portas e deixe que o equipamento arrefeça durante, pelo menos, meia hora. 

3. Substitua a lâmpada por um tipo similar. 
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Consulte a placa de características para obter as especificações adequadas da 
unidade. Os dados elétricos podem variar de país para país. 

 
Modelos europeus 
 

Modelo  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Medidas      

Largura mm 1086 1419 1730 2505 

Profundidade mm 1058 1058 1058 1058 

Altura mm 960 960 960 960 

Altura com base mm 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 

Peso, Self-Service kg 136 188 217 N/A 

Peso de Dose Inteira kg 142 [158] 195 [180] 225 [197] 257 

Peso de Dose Inteira 
Humidificada 

kg 157 [173] 210 [195] 240 [212] 272 

Base kg 36,5 40,0 43,5 63,0 

Tensão V 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 

Frequência Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corrente nominal máx.      

Self-Service A 6,3 6,3 6,3 N/A 

Dose Inteira A 6,3 6,3 6,3 12,6 

Serviço completo 
humedecido 

A 7,3 8,6 9,9 12,6 

Ficha  
CEE padrão 

16 A 
CEE padrão 

16 A 
CEE padrão 

16 A 
CEE padrão 

16 A 

Comprimento aprox. do 
cabo 

m 2,40 2,40 2,40 2,40 

Pressão sonora dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Ligação da água 
(Regulação automática do 
nível de água) 

pol. ¾ ¾ ¾ ¾ 

Self Service display 
(secção plana) 

     

Comprimento mm 964 mm 1 298 mm 1 630 mm N/A 

Largura mm 608 mm 608 mm 608 mm N/A 

Profundidade mm 60 mm 60 mm 60 mm N/A 

Apresentação de Dose 
Inteira e Dose Inteira 
Humidificada 
(divisão máx.) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
Os dados específicos de HD-Square estão dentro de [parenteses]. 
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Modelos americanos 
 

Modelo  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Medidas      

Largura pol. 42 ¾  55 ¾  68 ¼  98 ½  

Profundidade pol. 41 ¾  41 ¾ 41 ¾ 41 ¾ 

Altura pol. 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾  

Altura com base pol. 57 [56] 57 [56] 57 [56] 57 

Peso, Self-Service lbs 300 414 478 N/A 

Peso de Dose Inteira lbs 313 [348] 430 [397] 496 [434] 567 

Peso de Dose Inteira 
Humidificada 

lbs 346 [382] 463 [430] 529 [467] 600 

Base lbs 80 88 96 139 

Tensão V 208 208 208 208 

Frequência Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corrente nominal máx.      

Self-Service A 11,6 11,6 11,6 N/A 

Dose Inteira A 11,6 11,6 11,6 22,3 

Serviço completo 
humedecido 

A 12,2 13,3 14,4 22,3 

Ficha NEMA  15-20P 15-20P 15-20P 15-30P 

Comprimento aprox. do 
cabo 

pol. 95 95 95 95 

Pressão sonora dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Ligação da água 
(Regulação automática do 
nível de água) 

pol. ¾ ¾ ¾ ¾ 

Self Service display 
(secção plana) 

     

Comprimento pol. 38 51 64 N/A 

Largura pol. 24 24 24 N/A 

Profundidade pol. 2,4 2,4 2,4 N/A 

Apresentação de Dose 
Inteira e Dose Inteira 
Humidificada 
(divisão máx.) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
Os dados específicos de HD-Square estão dentro de [parenteses]. 
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Notas.   
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Fri-Jado B.V. 
Blauwhekken 2 

4751 XD  Oud Gastel 
The Netherlands 

Tel: +31 (0) 76 50 85 400 

 

Fri-Jado Inc. 
1401 Davey Road,  Suite 100 

Woodridge IL 60517 
USA 

Tel: +1-630-633-7950 

www.frijado.com 

 

http://www.frijado.com/

