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                   EMBALADORAS DE CABIDES                

 

 
 
 
 

Você acaba de adquirir o melhor produto do mercado. Graças ao seu prestígio e confiança podemos 
oferecer, cada vez mais, um produto de alta qualidade e tecnologia. 

As instruções contidas neste manual devem ser rigorosamente observadas, sob pena de perda da 
garantia oferecida ao equipamento pela Covilhã’s Brasil Indústria e Comércio Ltda., conforme 
CERTIFICADO DE GARANTIA. 

Leia atentamente o manual de instruções, para melhor usufruir deste produto, evitando danos ao 
equipamento e á quem o for operar. OBRIGADO!!! 

 



Atualizado em: 06/12/2011 Página 2 
 

 

ÍNDICE 

 Aplicações...............................................................................................1.0 
 Informação importante............................................................................2.0 
 Precauções...............................................................................................3.0 
 Certificado de Garantia...........................................................................4.0 

 

 

 

1.0 Aplicações 

 

 

A embaladora é indicada para lavandeiras comerciais e confecções. 

 

 

2.0 Informações Importantes 

   

 

O sistema da embaladora HOT-AIR foi projetado para funcionar com energia de 220V monofásico, 
conforme especificação do equipamento. Verifique, portanto, a linha de energia em que vai ser 
ligado o equipamento. 

 

3.0 Precauções 

 

 

Evite deixar as resistências com excesso de plástico derretido. 
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4.0  Certificado de Garantia 

 

 
 
A COVILHÃ’S BRASIL IND. E COM LTDA, garante o produto identificado abaixo, contra 

 quaisquer defeitos de fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições de garantia: 

4.1  OBJETO DA GARANTIA 
 

PRODUTO: MODELO:  

NF:                                     Nº DE SÉRIE: DATA: _____/_____/_____ 

CLIENTE: DATA: _____/_____/_____ 

 

 

4.2  PRAZO E VIGÊNCIA DA GARANTIA 
Obedecidas todas as condições definidas neste CERTIFICADO, o prazo de garantia será de 06 
meses, contado da data de instalação, efetuada por nosso técnico ou na presença de nosso 
representante. Será cobrado o deslocamento do técnico em caso de locais acima de 130km. 

 

4.3  ABRANGÊNCIA DA GARANTIA 
Na vigência da garantia, a assistência técnica (peças e mão de obra) será gratuita para o pro-            
duto identificado neste certificado que apresentar defeito de fabricação ou de peças; observado: 

4.3.1 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas pela 
COVILHÃ’S BRASIL IND. E COM. LTDA. Ou por seus representantes 
credenciados. 

4.3.2 As peças substituídas serão de propriedade da COVILHÃ’S BRASIL IND. E 
COM. LTDA. 

4.3.3 A substituição de componente ou do equipamento somente será considerada na 
impossibilidade de seu conserto e funcionamento adequado. 

4.3.4 A substituição, a título de garantia, não prorrogará o prazo original. 
 
 
 

4.4  CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA 
 
 
Para ter direito à garantia especificada neste Certificado, é obrigatório apresentar este Certificado de 
Garantia, juntamente com a Nota Fiscal de Compra do Produto, respeitando as seguintes condições: 
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4.4.1   Que a instalação seja efetuada no prazo máximo de 30 dias da data de entrega. 
Nota: O tempo que exceder o prazo definido nesta “alínea” será deduzido automaticamente do 
período de garantia estabelecido na Clausula 4.2. 

4.4.2 Que o defeito seja comunicado diretamente a Covilhã’s Brasil ou seu representante 
credenciado, logo após a constatação do defeito. 

4.4.3  Que as peças tenham sido substituídas e o serviço executado pela Covilhã’s Brasil ou seu 
representante credenciado. 
 
4.4.4  Que os defeitos não sejam resultantes de descarga natural das peças, prolongado desuso, 
utilização inadequada, oscilação de corrente elétrica, falta de abastecimento de água, acidentes de 
qualqer natureza e casos fortuitos ou de força maior. 
 
4.4.5 Que todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido executados pela Covilhã’s 

Brasil, ou seja, representante credenciado. 
 

4.4.6 Que sejam atendidas as orientações e recomendações sobre uso, proteção, manutenção e 
conservação do equipamento, contidas no Manual de Instalação e Operação. 

 
4.5  PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 
Não estão incluídos na garantia, por estarem sujeitos à desgastes natural quando o uso, os seguintes 
itens, de todos os modelos dos produtos: resistências, fitas de teflon, forração da mesa de trabalho, 
forração do braço, forração do suporte  do tecido e sapata anti-brilho do ferro. 

4.6  EXTINÇÃO DA GARANTIA 
 
CERTIFICADO DE GARANTIA perderá automaticamente, a validade por: 

4.6.1 Decurso do prazo definido na Clausula 4.2, deste certificado. 
4.6.2 Modificação, alteração do equipamento ou instalações não autorizadas pela Covilhã’s Brasil. 
4.6.3 Transferência de uso ou propriedade a terceiros, sem prévia anuência da Covilhã’s Brasil. 
4.6.4 Execução de manutenções, reparos e regulagens por pessoal não credenciado pela Covilhã´s 

Brasil. 
4.6.5 Inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste Certificado e no Manual 

de Instalação e Operação, que faz parte deste. 
 
 
 
 
 
 

 


