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Por favor leia e guarde estas instruções. Apenas para uso interior 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos: PW-E5050 



 
 

Introdução, Requisitos e Segurança 
Introdução 
1. Leia as instruções antes de usar este aparelho. 
2. Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de 
incêndio, choque elétrico e ferimentos. 
3. Limpe bem a máquina antes e depois de cada uso seguindo as instruções de limpeza fornecidas 
abaixo. 
 

Instruções de segurança  
 

ADVERTÊNCIAI 
   Toda a alimentação deve ser desconectada da fonte de alimentação antes que qualquer procedimento 
de serviço seja executado. 
 
1. Este aparelho está quente quando está em uso. Para evitar queimaduras, não tocar nas superfícies 
quentes. Mantenha materiais combustíveis, como cortinas e outros panos, longe do aparelho. 
2. É necessário muito cuidado quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças e sempre 
que o aparelho for deixado sem vigilância. 
3. Desligue sempre o aparelho quando não estiver em uso e antes de limpar, ajustar ou fazer 
manutenção nesta máquina. Para desconectar o aparelho, desligue o interruptor e remova a ficha da 
fonte de alimentação. 
4. Não opere nenhum aparelho com um cabo ou ficha danificados, após mau funcionamento do 
aparelho, quedas ou danos. Devolva o aparelho a uma instalação de serviço autorizada para inspeção, 
ajuste elétrico ou mecânico ou reparo. 
s. Não use ao ar livre. Este aparelho não se destina a locais molhados ou húmidos. Nunca coloque o 
aparelho onde possa cair em água. 
6. Conecte apenas a tomadas devidamente aterradas. Evite o uso de extensões. Não passe o fio por 
baixo de carpetes, passadeiras ou similares. Disponha o cabo longe da área de tráfego e onde não crie 
risco de tropeçar. 
7. Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação com uma ficha trifásica. Ligue APENAS a 
uma tomada trifásica correspondente. NÃO corte ou parta o transformador ou tente usar um 
transformador monofásico ou bifásico. 
8. Para evitar um possível incêndio, recomenda-se que a unidade seja colocada em superfície não 
combustível. 
9. Este aparelho possui peças elétricas. Não use em áreas onde gasolina, tinta ou líquidos inflamáveis 
são usados ou armazenados. 
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Visão geral 
Preparação 
1. Coloque a unidade em uma superfície plana e seca perto de uma tomada de 120 V aterrada. 
2. Usando uma chave de fendas, prenda os 2 postes de metal na base. Alinhe os 4 orifícios em cada 
poste com os orifícios rosqueados na base. 
3. Assim que os postes estiverem presos à base, coloque o aquecedor de tiras em cima dos postes. 
Alinhe os orifícios e insira 4 parafusos em cada poste. 
4. Coloque o recipiente para alimentos na base. 
 

MODELO FONTE DE ENERGIA DIMENSÕES 

PW-E5050 220-240V    500Hz    500W 52.5X52X45.5 cm 

 

Operação 
1. Conecte o cabo à tomada elétrica aterrada com a voltagem correta. Pode ocorrer choque elétrico se o 
aparelho não estiver aterrado. 
2. Coloque os interruptores de aquecimento e de luz na posição ligado. O uso da luz é opcional e 
funciona independentemente dos elementos de aquecimento. 
3. Coloque os produtos alimentícios na panela, localizados diretamente sob os elementos para obter 
melhores resultados. 
4. Desligue quando não estiver em uso. 
5. Para desconectar o aparelho, desligue os interruptores e remova a ficha da fonte de alimentação. 
 

Limpeza 
1. Desconecte o cabo e deixe o aquecedor esfriar antes de limpar ou mover. 
2. Esta unidade pode ser limpa com uma esponja húmida e sabão neutro. Enxague com água limpa e 
seque. 
3. Não mergulhe em água ou outro líquido. 
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T: Termostato 

D1 D2 D3: luz indicadora  
L: Luz decorativa 
Wl: Elemento de aquecimento 

ascendente 
W2: Elemento de aquecimento básico 

 



Diagrama de peças 

 
 
 

# DESCRIÇÃO ITEM
# 

QT  # DESCRIÇÃO ITEM# QT 

1 Tampa do interruptor à prova d'água  2 13 Elemento de aquecimento 

 
 1 

2 Interruptor de balancim liga/desliga 

 
 2 14 Quadro 

 
 1 

3 Parafusos de Interruptor 

 
 2 15 Termostato 

 
 1 

4 Painel frontal 

 
 1 16 Cabo de alimentação c/ ficha 

 
 1 

5 Material de isolamento térmico 

 
 1 17 Cabo de alimentação c/ ficha 

 
 1 

6 Parafusos de soquete de lâmpada 

 
 2 18 Botão 

 
 1 

7 Soquete da lâmpada 

 
 1 19 Marca indicadora 

 
 1 

8 Lâmpada Decorativo 

 
 1 20 Luz indicadora vermelha 

 
 1 

9 Porca do elemento 

 
 4 21 Prato 

 
 1 

10 Chicote de fiação 

 
 1 22 Base ø = 28mm 

 
 4 

11 Caixa Reflexa 

 
 1 23 Placa Inferior 

 
 1 

12 Elemento de aquecimento Calrod 

 
 1 24 Placa Inferior 

 
 1 

 


