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MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA
PASS-THROUGH
1. INSTALAÇÃO
1. Antes de ligar o seu produto verifique se a voltagem na plaqueta do mesmo
coincide com a voltagem da rede elétrica onde o produto será instalado.
2. Utilize tomada exclusiva para ligar o plug. Não utilize extensões e
conectores.
3. O equipamento deve ser instalado em local bem arejado, livre da ação de
raios solares, livre de umidade e com piso nivelado.
4. Evite a proximidade com outras fontes de calor tais como: fogões, estufas,
fornos, etc...
5. Mantenha desbloqueada a entrada e saída de ar do conjunto frigorífico. (Em
casos do modelo refrigerado)
6. Em caso de freqüência de queda de energia em sua rede elétrica, faz-se
necessária a instalação de um estabilizador automático de voltagem,
compatível com o consumo de watts de seu equipamento.

2. TEMPERATURA
1. Os produtos modelo aquecido são dotados de termostato que oferece uma
regulagem de temperatura com graduação de 20° á 90° C .
2. Os produtos modelo refrigerado são dotados de termostato que oferece uma
regulagem de temperatura de 1 a 7 ou ainda com termostato digital com
temperatura ajustável.

2.1 A TEMPERATURA INTERNA DOS EQUIPAMENTOS
DEPENDE DE ALGUNS FATORES:
- Temperatura do ambiente
- Número de vezes que as portas são abertas
- Perfeita vedação das portas
- Limpeza e conservação
- Quantidade de mercadoria armazenada

3. MANUTENÇAO
1. É imprescindível manter o condensador (radiador) sempre limpo, livre de
poeira e gorduras.
2. Utilize com cuidado aspirador de pó ou espanador
3. Realize a limpeza do aparelho com o plug desligado da tomada para evitar
choques
4. Evite mudar a posição do termostato na qual ela já saiu configurada de
fabrica.
5. Coloque uma vasilha na saída do dreno do balcão/ refrigerador.
6. Confira se não há nada obstruindo o orifício do esgoto.
7. Para limpeza utilize uma flanela umedecida em água e detergente neutro,
seque o balcão com um pano macio.
8. Não utilize produtos químicos ou abrasivos como amoníaco, esponjas de
aço, etc.

4. GARANTIA
A JABUR INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA , garante este produto,
conforme identificação na nota fiscal de venda ao consumidor, contra qualquer
eventual defeito de fabricação que se apresentar no período de 1(um) ano,
salvo compressores 6 (seis) meses, contado à partir da data da nota fiscal.

4.1 A GARANTIA PERDERÁ VALIDADE
- Quando houver remoção e/ou alteração do nº de série do produto

- Se instalado em desacordo com o manual de instruções
- Se utilizado para finalidades diferentes do uso comercial
- Se o produto for ligado em tensão diferente da indicada
- Avarias de descarga elétrica
- Danos causados por produtos químicos
- Defeitos causados por acidentes ou má utilização do produto pelo
cliente
- Conserto feitos por pessoas não autorizadas

4.2 A GARANTIA NÃO COBRE
- Vidros
- Lâmpadas
- Motores elétricos
- Acabamentos
- Termostato

5. PROBLEMAS OPERACIONAIS
Se o equipamento estiver com algum problema, antes de chamar a assistência
técnica, verifique:

PROBLEMA

NÃO FUNCIONA

CAUSA PROVÁVEL

SOLUÇÃO

1 Plug fora da tomada

1. Conectar plug na tomada

2. Plug com mau contato

2. Substituir por um plug novo.

3. Quadro de força desligado, ou 3. Ligar interruptor de força ou
rede sem abastecimento elétrico. solicitar abastecimento de
energia

4. Termostato desligado
5. Equipamento grudado na
parede

RUÍDO
ANORMAL

6. Equipamento desnivelado

4. Ligar o termostato
5. Mova-o a 30 cm da parede

6. Nivele-o através do pés
niveladores

