
ESTERILIZADOR DE FACAS

     Leia atentamente este manual antes de ligar e/ou utilizar o equipamento.

TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS IND. E COMÉRCIO LTDA .

Av. Roberto Gordon, 171  –  Fone: 11 2134-7400 Fax: 11 4071-1117
CEP 09990-090 – Diadema – SP – Brasil

http://www.topema.com
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Manual do usuário
Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu
esterilizador de facas.
Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.
Guarde a nota fiscal de compras. A garantia só é vá lida mediante sua apresentação ao Técnico
do Serviço Autorizado Topema.
A plaqueta de identificação onde estão as informações do produto, modelo e outras, será utilizada pelo
Serviço Autorizado Topema caso seu equipamento necessite de algum tipo de reparo. Não retire-a do
local onde está fixada.

Nota:  “Os desenhos e fotos contidos neste manual são de caráter ilustrativo podendo sofrer alterações
sem prévio aviso”.

Descrição e Especificações Gerais

Os esterilizadores com 01 porta são equipamentos destinados à proteção contra a propagação de
bactérias nas facas e demais utensílios de cutelaria eventualmente utilizados no preparo dos alimentos.
Os esterilizadores, possuem as seguintes características construtivas:

� Corpo estrutural e painel de comando executados em aço inoxidável com acabamento escovado;
� Suporte de apoio duplo também executado em chapa de aço inoxidável;
� Lampada germicida de alta eficiência;
� Porta com visor em material transparente, dotada de microbotoeira que em caso de abertuda da

porta, desliga a lâmpada e fechadura com chave;
� O comando da lâmpada é feito através de chave liga-desliga do tipo tecla com indicador luminoso

de funcionamento, localizado no painel superior, onde o operador aciona diretamente o
equipamento;

Informações técnicas:

Características TEZ IP

Dimensões (mm) 560X670X140

Potência (W) 20

Tensão (V) 220

Corrente (A) 0,1

Frequência (Hz) 50/60

Peso (Kg) 10,3

Transporte, armazenagem e instalação
Ao transportar o equipamento, sugerimos que este permaneça com a embalagem original até próximo
ao local de instalação definitiva do mesmo, tomando-se o cuidado de respeitar as observações
constantes na embalagem.
Este produto é destinado à utilização em ambientes protegidos de intempéries, ou seja, uso interno,
não instale seu equipamento ao ar livre .
Sua instalação é muito simples, no entanto deve ser executada preferencialmente por profissionais
capacitados à instalação de equipamentos elétricos, pois exige-se alguns cuidados e verificações antes
da disponibilização do equipamento para utilização pelos operadores.

Nivelamento
� Execute a marcação da fixação de forma a garantir a perfeita estabilidade do conjunto, evitando

movimento de balanço do mesmo.



Instalação Elétrica
� Antes de ligar o seu equipamento, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado,

está compatível com aquela descrita na etiqueta adesiva próxima ao plugue no cabo de ligação
elétrica do equipamento (220V bifásico), ou na plaqueta de identificação do mesmo;

� Certifique-se de que o equipamento está conectado à uma tomada exclusiva e que a fiação e as
proteções de rede (disjuntor) estejam instalados para atender a potência do equipamento;

� Execute a ligação do equipamento ao ponto elétrico utilizando os materiais apropriados para
ligação de aparelhos elétricos;

� Os equipamentos já possuem plugue, sendo obrigatório que se faça o aterramento do mesmo.
� Não use o equipamento sem ligar o fio terra.
� Posicione o equipamento de modo que não atrapalhe o  seu desligamento da rede de

alimentação elétrica caso seja necessário numa emer gência, ou manutenção.

Segurança
� Desligue o equipamento da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção;
� Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico, utilize o plugue!
� Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico;
� Ocorrendo danos no cabo elétrico, não tente consertá-lo, procure um representante credenciado e

substitua a peça danificada por peças originais;
� Não tente consertar o equipamento em nenhuma circunstância, sempre consulte o representante

credenciado e exija peças originais de reposição;
� Não instale o esterilizador próximo à locais sensíveis ao calor ou umidade;

Instruções de operação
� A utilização do esterilizador é muito simples, bastando deixá-lo ligado à tomada com a luz acesa

enquanto houver utensílios colocados internamente;
� Ao colocar qualquer utensílio nos suportes, afim de se obter um melhor resultado quanto á

esterilização dos mesmos, sugerimos que os mesmos após serem lavados e higienizados
adequadamente, sejam também secos e eliminados qualquer tipo de umidade das partes.

Limpeza e Manutenção
� Para limpeza é necessário que o equipamento não esteja em utilização ou não existam utensílios

colocados internamente, o mesmo deverá ser desligado, retirado o plugue da tomada e após
esfriar, efetuar a limpeza utilizando pano úmido com detergente e a secagem completa do mesmo;

� Jamais limpe o equipamento com fluidos inflamáveis tais como álcool, querosene, gasolina, tinner,
varsol e outros produtos químicos que possam prejudicar o equipamento ou provocar acidentes;

� Sempre secar o equipamento após a limpeza;
� Não utilize materiais abrasivos, tais como palhas de aço ou buchas para limpeza, no aço inox, pois

além de danificar o polimento ainda poderá haver contaminação superficial e o surgimento de
pequenos focos de oxidação;

� Nunca utilize jatos d'água sobre o equipamento, pri ncipalmente próximo às partes elétricas (
chave, reator e lâmpada).

OBS:   Seguindo estas dicas, seu equipamento terá uma maior durabilidade.

Verificações periódicas de manutenção
Proceder a manutenção preventiva conforme descrito a seguir:
� Diariamente proceda a limpeza geral do equipamento quando do final da utilização;
� Mensalmente verifique as condições de funcionamento da tecla de acionamento e da lâmpada

germicida além da fiação do equipamento, principalmente as conexões  de terminais e bornes;
� Mensalmente verifique o acúmulo de sujeiras que eventualmente ocorram nas partes internas;

Sugestão de Peças para Manutenção
� 01 lâmpada germicida 15W;



Diagnóstico de Defeitos
Leia atentamente as instruções de operação e manutenção para evitar problemas com o seu
equipamento, mas caso este apresente funcionamento não satisfatório, verifique as possíveis causas e
correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes chame o representante técnico
credenciado  pela Topema .

� Caso seu equipamento não funcione (não liga):
Verifique se o plugue está devidamente conectado à tomada;
Verifique se há tensão na rede;
Verifique se o interruptor da porta não está danificado ou “travado”;
Verifique se não há fusíveis ou chaves de proteção (disjuntores) desarmadas.

Após ter efetuado estas verificações e o problema ainda persistir, solicite a visita de um representante
técnico credenciado  pela Topema .

Informação importante
Quando do recebimento do equipamento, verificar com cuidado se durante o transporte ocorreu algum
acidente, tais como:

♦ Chapas amassadas ou riscos;
♦ Quebra do visor, lâmpada ou qualquer outra parte.

Caso tenha ocorrido algum tipo de acidente, acione imediatamente a transportadora e o seguro, pois o
transporte não é de responsabilidade da TOPEMA e portanto, não serão cobertos pela garantia.

Identificação do equipamento (preencha para facilitar as chamadas técnicas):

Modelo: ___________________________________________________________________

Número de série: _____________________________________________________________

Compressor: ___________________________________________________________________

Data: _________________________________________________________________________

Observação: ___________________________________________________________________


