
Manual Básico de Instruções

FORNO COMBINADO CONVOSTAR

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



Antes de ler o seu manual

Senhor Cliente, 

a Topema agradece a preferência e parabeniza por adquirir o Forno da linha
Innovations.
Agradecemos a sua confiança na Topema e temos certeza de que que seus
trabalhos experientes com este equipamento, em breve irá convencê-lo de
fato.
Estamos convencidos que seu forno irá cumprir suas exigências de qualidade,
economia e bem estar para você e seus clientes.

Antes de usufruir o total potencial do equipamento, leia atentamente este
manual e siga as orientações aqui fornecidas e caso ainda restar alguma
dúvida entre em contato com a nossa Assistência Técnica: (0xx11-2134-7400)
de segunda à sexta das 8 ás 17hs.

Atenciosamente,

Topema Cozinhas Profissionais Indústria e Comércio Ltda.



Manual do Usuário

Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso
adequado de seu Forno Combinado Convostar (Topema).
Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento e guarde-as para futuras
referências.

Guarde a nota fiscal de compras. A garantia só é válida 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 forno 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 Fornos Combinados Convostar, possuem as seguintes características:

-Gabinete, câmara interna e todos os componentes em aço inoxidável, acabamento
escovado; 
-É equipado de uma caldeira acoplado à câmara onde é produzido o vapor e
injetado à câmara, para operações com função VAPOR;
-Sistema de troca diária da água da caldeira, ou seja, todas as vezes que for ligado
e a temperatura da caldeira estiver igual ou abaixo da especificada para a troca;
-Placa eletrônica com a possibilidade de armazenar receitas além das já gravadas e
alterações, (tempo, modo de cozimento, passos, etc.);
-É equipado do Inversor de frequência que permite a programação da velocidade da
turbina desejada, bem como é responsável pela homogeneização da temperatura
na câmara, pois trabalha nos dois sentidos de rotação;

Informações Técnicas

Modelo Convostar

Comprimento (mm) 970,0

Largura (mm) 870,0

Altura (mm) 790,0

Capacidade 8 Gn's

Potência (Watts) 9300

Tensão (Volts) 220/380 TRIF.

Corrente Nominal (A) 24,2 / 14,0



Transporte e Armazenagem

Ao transportar o equipamento, sugerimos que o mesmo permaneça com a
embalagem original até próximo ao local da instalação definitiva do mesmo,
tomando-se o cuidado de respeitar as observações constantes na embalagem.
Este produto é destinado á utilização em ambientes protegidos de
intempéries, ou seja, uso interno, não instale seu equipamento ao ar
livre.
Para o posicionamento definitivo do equipamento, respeite a distância mínima
necessária na parte lateral direita para acesso fácil as manutenções.
A instalação do forno deve ser executada por profissionais capacitados à
instalação de equipamentos elétricos, pois exige-se uma série de cuidados e
verificações antes da disponibilização do equipamento para utilização pelos
operadores.



Funcionamento geral

O Forno Innovations, dispõe de um sistema de substituição automática da água da
caldeira.
Sempre que ligar o forno e a temperatura da caldeira estiver abaixo de 40°C, é
realizado a substituição.
Ao ligar, aparecerá a mensagem no display “NIVELANDO CALDEIRA”, por
aproximadamente 4 minutos, (dependendo da pressão da rede hidráulica).

Após, aparecerá a mensagem no display “AQUECENDO CALDEIRA”, que é o
aquecimento da caldeira até a temperatura Stand By de 87°C, totalizando
aproximadamente 6 minutos.

Ao final, o forno estará pronto para o uso e aparecerá a mensagem no display
“PRESSIONAR A TECLA MENU P/ INICIAR”.

Após apertar a tecla aparecerá a tela com os modos de operação;

1. MODO MANUAL
   Usado para escolher e programar os modos de cozimento para o processo
desejado. 

2. ESCOLHER RECEITA
   Usado para escolher receitas programadas (default) ou receitas inseridas pelo
usuário.

3. ESCREVER RECEITA
   Usado para escrever e inserir novas receitas, pelo usuário.

4. ALTERAR RECEITA                                 
   Usado para alterar a receita em andamento. Este processo não altera a receita
original.



Funções das Teclas

Para iniciar o processo, apertar e segurar a tecla por 3 seg.
Para parar o processo, apertar a tecla com um breve toque. 

Apertar para apresentar o Menu, na inicialização.
Apertar para memorizar os valores dos parâmetros digitalizados na
programação. 

        

Aumentar e diminuir valor
Usado para aumentar ou diminuir os valores dos parâmetros desejados,
na programação das receitas.

Usado para selecionar a receita no Menu “Escolher Receita” e, visualizar a  2ª
tela de informações adicionais (modo cozimento, temperatura da caixa de
condensação, temperatura set point), durante o processo.

         

 Ar quente
 Permite alterar a temperatura e  a opção do término da função (tempo ou

sonda).                         
             

Vapor Combinado
Permite alterar a temperatura, o percentual de vapor e a opção do término da

função (tempo ou sonda).

Vapor
Permite alterar a opção do término da função (tempo ou sonda).

Regeneração
Permite alterar a opção do modo (a la carte ou banquete).

Delta T
Permite alterar a temperatura do forno e do núcleo (sonda).

Bio
Permite alterar o tempo.

               

Higienização
Permite alterar a opção de limpeza da caldeira (Descalcificação) ou da câmara
(Higienização).

Vapor manual
Serve para a injeção instantânea de vapor na câmara durante um processo de

convecção.

Iluminação
Acende e apaga a luz do equipamento.



COMO PROGRAMAR

MODO CONVECÇÃO

Etapa 1:

-  Apertar a tecla “MENU” (aparecerá no display a tela com as 4 operações);
− Apertar a tecla de número “1” (referente o Modo manual), e aparecerá no
display a tela abaixo;

E  tapa 2:  

- Apertar a tecla (ar quente) , aparecerá a tela de programação;

“temperatura de cozimento”:

com as teclas programar a temperatura e em seguida apertar a tecla
para registrar o valor programado; 
após esta operação, aparecerá a tela de programação do “Tipo fim cozimento”
(tempo ou sonda), que será definido apertando a tecla e em seguida a tecla 

para registrar o tipo definido; 

após, aparecerá a tela de programação do“Tempo ou Temperatura da sonda”,

conforme definido no processo anterior, usando as teclas e em seguida a

tecla para registrar o valor programado;
 

após, aparecerá a tela de programação da “Temperatura de Pré Aquecimento”,



usando as teclas e em seguida a tecla , para registrar;

Após realizado estas programações, apertar a tecla com um breve toque, para

registrar todas as programações realizadas e liberar o forno para iniciar o processo.

NOTA 1:

- Se não desejar o pré aquecimento, programar a temperatura abaixo de 10°C;
- O pré aquecimento é realizado antes de colocar os produtos no forno. Após atingido
a temperatura programada, toca um sinal e aparecerá a mensagem “PREAQ. OK”.
Após, abrir a porta, carregar o forno e fechar a porta para continuar o processo.

NOTA 2:

- A Etapa 1, somente é realizada ao iniciar o funcionamento do forno. Nas demais
programações, tendo já iniciado o forno, realizar o processo a partir da Etapa 2,
usando as teclas referentes aos modos a serem programados.

Para iniciar o funcionamento do forno, apertar a tecla e segurar por 3 segundos, e
aparecerá a mensagem piscando “EM OPERAÇÃO”.

Para interromper o processo e verificar o produto, somente abrir a porta e fechá-la
após verificado, para continuar.
Para encerrar o processo antes do tempo programado, apertar a tecla , com u
breve toque. 

MODO VAPOR COMBINADO

Para realizar a programação, realizar da mesma maneira do Modo Convecção, porém
aparecerá além dos parâmetros ajustáveis na Convecção, o “Percentual Vapor”.

MODO VAPOR 

Neste modo, somente será ajustado o “Tipo fim cozimento”, com seus valores
desejados (tempo ou temperatura do núcleo), usando a mesma maneira de
programação dos modos anteriores.

DELTA T

Neste modo, é ajustado a temperatura do núcleo (sonda) e a diferença de
temperatura desejada entre núcleo e câmara (Delta T).



CONTROLE DA TEMPERATURA PELO NÚCLEO (SONDA)

Dicas Práticas

   Nas cozinhas onde o forno combinado é muito usado para assar carnes , o uso do
controle por temperatura do núcleo (sonda), é recomendado.
   O programa Temperatura da sonda, permite assar no ponto desejado de
cozimento, assegurando a retenção de uma grande parte das perdas de cocção
usuais, assim como um controle efetivo de custo e qualidade.

   O controle visual de assados em fornos comuns exige muita experiência e
atenção, além de checagem constante. Com este programa é o equipamento que
controla o assado. Uma vez que o termômetro esteja completamente inserido no
produto e a temperatura desejada escolhida, você não precisa se preocupar, pois o
controle é automático. Quando a temperatura selecionada for alcançada, o alarme
soa e você pode retirar o produto do forno.

NOTA:

   Nunca movimente a carne com sonda, pois é um sensor com a finalidade de
medir a temperatura do núcleo e realizar o controle desejado.

   Após atingir a temperatura do núcleo programada, a função em operação desliga-
se automaticamente, disparando o alarme, mas os produtos devem ser removidos
imediatamente do forno para evitar que continuem cozinhando, passando do ponto
desejado.

Alguns exemplos:

Carnes Programa Temperatura
Cocção (°C)

Temperatura
Núcleo (°C)

Obs. Tipo
recipiente

Pescoço Porco Combinado 135 - 160 Aprox. 78 Bem passado grelha/gn lisa

Lombo Porco Combinado 135 - 160 Aprox. 72 Bem passado grelha/gn lisa

Pernil c/ osso Combinado 135 - 160 Aprox. 80 Bem passado grelha/gn lisa

Pernil Carneiro
s/ osso – 2,5Kg

Combinado 135 - 160 Aprox. 62 grelha/gn lisa

Pernil Vitela Combinado 135 - 160 Aprox. 80 grelha/gn lisa

Assado de Vitela Combinado 135 – 140 Aprox. 80 Bem passado grelha/gn lisa

Filet Combinado 160 - 180 50 - 55 grelha/gn lisa

Rosbife Combinado 135 - 160 45 - 55 grelha/gn lisa

Bolo de Carne Convecção 140 - 160 80 - 85 Gn lisa

Peru Combinado 130 - 140 Aprox. 80 grelha/gn lisa

Peito de Peru Combinado 135 - 160 Aprox. 60 grelha/gn lisa

NOTA: Os tempos e temperaturas citados acima, são sugestivos, podendo variar
conforme hábito, corte, tamanho e qualidade dos produtos.                  



Manutenção e Limpeza

   Este capítulo é dividido em Indicações de Segurança, Limpeza e Pequenas
Manutenções.

   Instruções de Segurança

   Manutenção e reparos nos fornos, deve sempre ser realizadas por técnicos
especializados. Portanto nunca desmonte os painéis laterais, peças e outros itens, mas
sempre contatar um serviço técnico especializado. 
   O manual técnico contém instruções de instalação que devem ser rigorosa_
mente respeitados.
   Ao proceder as manutenções, apenas peças originais Innovations devem ser usadas.
Caso contrário, danos desnecessários ao equipamento podem ocorrer.
   Pequenos problemas podem ser resolvidos pelo usuário. No entanto, deve-se
sempre observar a desenergização total do equipamento, e a temperatura baixa o
suficiente para realizar o trabalho.
   Para saber quais problemas e soluções que podem ser realizadas pelo usuário,
consultar o quadro de “PROBLEMAS / CAUSAS E SOLUÇÕES”.
   Siga as condições de Segurança e os agentes de limpeza indicados.
   Ignorando as condições contidas neste manual, podem causar sérios danos 
ao equipamento. 
   O fabricante não é responsável pelos danos causados, por não seguir as condições
contidas neste manual.

   LIMPEZA

      Deve-se sempre usar os agentes de limpeza conforme descrito pelo fabricante.
Consulte as indicações nas embalagens ou no manual.

   Instruções gerais

   Nunca limpar o forno com lavadora de alta pressão.
   Nunca utilize produtos abrasivos, esponjas ou escovas para limpar o forno. Isso
causa danos irreparáveis ao equipamento.
   A temperatura do forno deve estar no máximo em 90°C.
   Ao menos uma vez por semana (ou conforme o tipo de utilização do forno), remover
os racks de GN's e a Placa Defletora (protetora da resistência) para uma limpeza mais
fina.



   Os painéis laterais, superior e os vidros aquecidos, devem ser limpos com pano
úmido, pano com detergente e , em seguida com pano úmido para remoção do
detergente e pano seco.
   Nunca deve-se lavar o forno externamente com esguicho jogando água, e sim
proceder da forma acima para não causar danos ao painel de controle, pois há vários
componentes eletrônicos e não suportam umidade.
   
   Após o preparo dos produtos que contêm (grandes quantidades) de sal, como peixe
e frutos do mar, o forno deve ser limpo ou cuidadosamente lavado. Isso impede os
depósitos e corrosão dos elementos de cloro nestes produtos.

   NOTA: segue com o forno um Esguicho que deve ser instalado na entrada de água
do forno. Com isto, você sempre terá na mão uma fonte de água, que você poderá
facilmente limpar ou lavar a câmara do forno.

   Limpeza do ralo do dreno

   O ralo do dreno na parte inferior do forno, pode ser retirado para limpeza girando-
o, e então pode simplesmente lavá-lo com água quente e detergente. Nunca retirá-lo
quando estiver realizando o processo de limpeza da câmara, para evitar que resíduos
de dimensões grandes obstrua o dreno.  

 
 Limpeza do dreno

   É recomendado diretamente lavar o dreno com água quente abundante após a
preparação de produtos que contenha grandes quantidades de gordura.
   Não deixar a temperatura do forno abaixar sem antes ter efetuado a limpeza, pois a
gordura pode já coagular no dreno.
   Então terá que desparafusar a parte inferior do dreno e limpá-lo por lá.

   NOTA: Regularmente a limpeza é necessária para preveni-lo de ficar sujo, e garantir
o bom funcionamento do seu forno.



   Pequenas manutenções

   Substituição do filtro de ar

   O filtro é localizado abaixo do painel de operação do forno, para filtrar o ar de
resfriamento dos componentes elétricos e eletrônicos.

   Este filtro deve ser limpo regularmente. Check este filtro pelo menos a cada duas
semanas.

   

   Substituição da Gaxeta de vedação

   A gaxeta deve garantir uma boa vedação entre a gaxeta e a cavidade do forno. A
gaxeta está sujeita a desgaste, devido a temperaturas altas e compressão exercida
sobre a mesma pela porta para a vedação.
   Para substituí-la, retirá-la do canal de encaixe, como mostra a figura abaixo; 



   Defeitos, Causas e Soluções

   Neste capítulo, constam-se os defeitos, as causas dos defeitos e as possíveis
soluções a serem realizadas sem auxílio de um técnico.   
   Se verificado e constatado que as soluções descritas não procede, contatar o Serviço
Técnico Especializado para o diagnóstico e manutenção.

Defeitos Causas / Soluções
Forno não liga -Se a luz do interruptor de tecla estiver apagada;

 mau contato na conexão da tomada;
 Queda de fase. Disjuntor desarmado.
-Se a luz do interruptor de tecla estiver acesa;
 queima de fusível na entrada do transformador. 

Motor com ruído excessivo
e não gira

-Queda de fase;
 verificar os disjuntores das fases na caixa de ligação. 

Motor não gira porém
não existe ruído excessivo

-Inversor de frequência em estado de erro (E01); 
 esta situação ocorre caso por acidente desliga-se o
forno e liga novamente em seguida.
 Desligar o forno e aguardar por pelo menos 1 min. para
ligar novamente.
 Nota: este tempo é necessário para a desenergização
total do inversor e liberar para funcionamento. 
  

Aumento no tempo de
aquecimento da caldeira 

-Queda de fase;
 verificar os disjuntores das fases na caixa de ligação.
-Queima dos elementos de aquecimento;
 contatar serviço técnico especializado.

Aumento no tempo de
aquecimento da câmara

-Queda de fase;
 verificar os disjuntores das fases na caixa de ligação;
-Verificar se a turbina está funcionando;
-Queima do elemento de aquecimento (resistência);
 

Disjuntor de proteção
desarmando

-Disjuntor mau dimensionado;
-Disjuntor com resistência baixa.

Mensagem “Porta Aberta” -Porta mau ajustada;
 ajustar o trinco da fechadura da porta.
-Interruptor da porta danificado;
 Contatar serviço técnico especializado.

Mensagem “Falta de
Água”

-Falta de água na rede hidráulica;
-Registro da rede hidráulica fechado;
-Pressão da rede hidráulica baixa;
 Nota: caso isto ocorra, aumentar na configuração
técnica o tempo de enchimento da caldeira.
-Verificar se está sendo enviado o sinal para a válvula
 solenóide.



Defeitos Causas / Soluções

Mensagem “Erro
Sensores”

-Um dos sensores (câmara, caldeira e caixa de
condensação), com mau contato nos terminais da placa
eletrônica;
 Verificar a fixação dos contatos.
-Um dos sensores danificados;
 contatar serviço técnico especializado para a troca.  

Aspersão de água pelo
tubo de condensação

-Mangueira do dreno obstruída;
 verificar e se necessário substituí-la.
-Acúmulo de gordura na caixa de condensação;
 realizar uma limpeza pesada para a desobstrução da 
 passagem do vapor.

   

  
   



   Manutenção
   
   Substituição dos elementos de aquecimento (resistências) 

   Substituição da resistência da câmara;

   Para substituir a resistência da câmara, retirar os racks e a Placa Defletora da
parte interior do forno, (figura 1), para ter acesso a mesma. Soltar e retirar a lateral
direita do forno, para acessar as porcas de fixação do flange. Soltar as porcas
indicadas no detalhe “A” (figura 2), para a retirada da resistência e substituí-la.

 
 
 
 

                      
                                               Figura 1                                                    

 
                                        Figura 2

A

 Resistência 9,0 Kw
 3 elementos / 220V
 Código: B560102



   Substituição das resistências da caldeira;
  
   Para substituir as resistências da caldeira (boiler), desmontar a caldeira do forno,
soltando as porcas (Pos.1) pelo interno do forno e as porcas (Pos.5), posicionadas
por baixo da caldeira, conforme mostra na figura 3.                        

                                                         Figura 3

   Para desmontar as resistências, soltar o parafuso (Pos.1) existente no centro da
flange, conforme mostra na figura 4, e retirá-las como na figura 5.

     Figura 4 Figura 5  

1 2 3

5

4

1
 Resistência 3,0W
 2 elementos / 220V
 B560125



   Parâmetros Inversor de Frequência
    

   Entrada de Reversão – 4 e 6
   Jumper para liberar funcionamento – 4 e 5
   Sinal de Controle 0 a 10Vcc – 2 (Positivo) e 3 (Terra)

Descrição e Valores dos Parâmetros

Parâmetro Descrição Valor

P07 Código de acesso: funciona como uma chave trava-destrava.
Quando sai de fábrica, o inversor está destravado e seus
parâmetros podem ser modificados normalmente. Para travar
a alteração dos parâmetros ou destravar para alteração,
ajustar para o valor indicado. Cada vez que o parâmetro é
ajustado ao valor indicado, o estado travado_destravado é
alternado.

28

P15 Define se as entradas de sentido de giro serão usadas para
alternar entre a primeira e a segunda rampa de aceleração /
desaceleração.

0

P24 Frequência máxima: maior valor de frequência aceito.
Quando o motor estiver ligado, a frequência da tensão
aplicada a ele nunca será maior que o valor indicado.

40

P53 Tempo de Auto-Reset: tempo que o inversor irá esperar,
depois de ocorrido um erro, para reinicializar
automaticamente.

3

P71 Seleção de referência: define se a seleção de referência é
dada pelo potenciômetro, teclado (IHM), entradas digitais ou
Multispeed.

0

P72 Seleção dos comandos: define como serão dados os
comandos liga, desliga e sentido de giro do motor.

1

P73 Seleção do Sentido de Giro: define se o sentido de giro do
motor será sempre fixo em um sentido (P73=0), sempre fixo
no sentido oposto (P73=1) ou dependente dos comandos
(P73=2).

2

   NOTA: para ajustar o parâmetro P24, desconectar o jumper dos contatos 4 e 5 e
conectá-lo em seguida para funcionamento.



   Procedimentos para Instalação

  

   Ligação Elétrica

   A ligação elétrica deve ser efetuada de acordo com os regulamentos da empresa de
fornecimento de energia local, por em eletricista qualificado.

   -Certificar se a rede elétrica onde será instalado o forno, está conforme as
especificações técnicas do forno;

   -Deve estar instalado exclusivamente para o forno, disjuntores adequados ao forno;

   

   -O equipamento deve ser aterrado; 

     no equipamento existem componentes que não funcionam sem o aterramento.

   -Verificar o dimensionamento dos cabos da rede;

   -É recomendado a instalação de plug (tomada), para facilitar o desligamento numa
possível movimentação do forno para manutenção ou limpeza externa.  

   -Todas as conexões devem ser reajustadas antes da operação do forno, devido à
possíveis desajustes causados pelo transporte. 

       220V – Plug Macho 32A 3P+T                             Tomada de sobrepor

       380V – Plug Macho 16A 3P+N+T   

   

Aviso

   Ter atenção aos códigos de cores dos condutores. Uma ligação incorreta
pode provocar um choque elétrico, ou danos ao aparelho.

   Código de cores dos fios condutores:

   amarelo/verde = condutor de proteção,
   azul = condutor neutro (condutor zero)
   castanho, cinzento ou preto = fase L1, L2, L3



 Alimentação elétrica





   Ajuste Mecânico

   

   A medida da passagem do ar indicada acima, deve ser no mínimo
4mm. Se estiver com menos, ajustar com 4mm.

Placa Defletora

Placa de Ajuste
 Fluxo Ar

4mm



   Verificações Preventivas   

   Alguns itens devem ser verificados periodicamente, como segue abaixo;

   

Gaxeta Verificar o desgaste e a vedação da
porta (ajuste);
-Substituição e ajuste, verificar no
capítulo referente.

60
dias

Contatores Realizar reapertos dos contatos dos
contatores auxiliares e principal.

Deverá ser feito por
profissional especializado

60
dias

Mangueiras
Válvulas
Solenóide

Verificar vazamentos e trincas por
ressecamento devido a temperatura
alta.

Se necessária a substituição
deverá ser realizada por
profissional especializado.

120
dias

Corrente
elétrica

Realizar medições das correntes de
fases, para verificação de danos nas
resistências, (corrente abaixo).

Deverá ser feito por
profissional especializado



Termo de garantia

Todos os produtos produzidos pela TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS IND.
COM. LTDA., são previamente testados em fábrica, de forma a assegurar a
qualidade de seus produtos.
O prazo de garantia é de 12 meses, a partir da entrega do material no cliente (data
da Nota Fiscal, nos termos da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990), contra defeitos
de materiais ou mão de obra, desde que sejam obedecidas as seguintes condições:

1. Todos equipamentos devem ser instalados através de Serviços Credenciados
TOPEMA, ou agente por ela autorizado por escrito, devidamente orientado;
2. Os aparelhos devem ser utilizados sob condições normais e os pontos de utilidade
devem ser compatíveis com as instruções técnicas do fabricante fornecidas em
plantas e/ou fichas técnicas;
3. A garantia compreende o reparo ou substituição das peças ou conjunto de peças
que, em exame feito pela própria fábrica , tenham revelado defeito de fabricação ou
imperfeição da mão de obra utilizada, ficando estabelecido que as despesas do frete
de ida e volta, bem como a locomoção do técnico para averiguação no local
(Passagens, hospedagem, alimentação e transporte), riscos de transporte, frete
internacional da peça e taxas de importação, correrão por conta do cliente. Caso o
reparo não seja considerado como garantia pelo fabricante, será repassado o valor
da mão de obra empregada para o conserto;
4. A garantia não cobre danos ou defeitos decorrentes de instalação incorreta, lay-
out inadequado, falta de ventilação adequada, ambiente de trabalho com
temperaturas incompatíveis, energia ou combustível não idôneo, maus tratos,
descuidos, abusos, higienização inadequada (água, detergente ou qualquer produto
de limpeza que possa danificar as partes elétricas) , utilização de soluções cáusticas ,
interrupção ou oscilações de energia elétrica, pressão incorreta de água ou gás,
bloqueio de condensadores e evaporadores (refrigeração), transporte dos
equipamentos até o local da instalação definitiva ou , ainda, da inobservância das
instruções relativas à instalação, manutenção preventiva e ao uso dos
equipamentos. Nestes casos o custo total do reparo será de responsabilidade do
usuário.
5. Não são cobertos pela garantia os seguintes componentes:
  Componentes de vida útil aleatória, como por exemplo: resistências, lâmpadas,
fusíveis, termostatos, correias, borrachas, rodízios, trincos, ornamentais frágeis, etc.;
  Componentes elétricos de fabricação de terceiros, sujeitos a curto-circuito, como
por exemplo: chaves, contatoras, controladoras, programadores, motores elétricos,
etc.(tais componentes obedecerão á garantia dos respectivos fabricantes);
  Componentes passíveis de regulagens, como por exemplo: Termostatos,
pressostatos, controladoras, programadoras, sensores, termômetros, queimadores,
pilotos, etc. (estes componentes deverão ser regulados em sua instalação e
devidamente checados);
  Produtos de revenda, que obedecerão á garantia do próprio fabricante;
6. Esta garantia não inclui as avarias causadas por:
  Motivos de força maior (fenômenos atmosféricos ou geológicos);
  Instalações inadequadas ou ilegais (voltagem, pressão de gás ou de água não



adequadas, inversão de fases, etc.);
  Riscos de transporte: na entrega do equipamento, deverá ser checado se houve
algum problema pertinente ao transporte, tais como amassados, riscos, quebras, ou
qualquer tipo de violação da embalagem, acionando imediatamente o seguro da
transportadora responsável;
7. Os aparelhos refrigerados têm garantia de 6 meses, observadas condições
anteriores, sendo que a garantia para a carga de gás será de 1 mês.
  O monitoramento pelo perfeito funcionamento dos equipamentos é de
responsabilidade do usuário, não cabendo a Topema qualquer responsabilidade do
usuário, não cabendo a TOPEMA qualquer responsabilidade quanto á eventual
perda de mercadorias;
  É responsabilidade do usuário a garantia da temperatura ambiente compatível ao
perfeito funcionamento do equipamento e sua máquina, pois temperaturas elevadas
comprometem o rendimento e a vida útil do equipamento.
8. O não cumprimento das obrigações financeiras com a TOPEMA suspenderá a
garantia até que todos os atrasos sejam sanados, sem que esse período seja
acrescido ao tempo total de garantia;
9. A GARANTIA TOPEMA se restringe apenas ao equipamento (mão de obra, peças
e materiais de fabricação).

IMPORTANTE:

• Esta garantia ficará irrevogavelmente invalidada em decorrência de
violação, conserto ou alteração de qualquer peça ou conjunto de peças que
não tenha sido efetuado pelo serviço credenciado Topema, ou técnico por
ela autorizado por escrito.

Informação importante

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

¨ Chapas amassadas
¨ Riscos
¨ Quebra dos pés, ou qualquer outra parte.

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

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

Modelo:            _________________________________________
Número de série: _________________________________________
Data:                _________________________________________
Observação:       _________________________________________
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