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COVILHÃ’S BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  

  
 HOT-AIR  

  
MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO  

  
EMBALADORA 

 
Você acaba de adquirir um produto de qualidade e tecnologia da marca Hot Air, empresa nacional 
fabricante de equipamentos para passadoria. Agradecemos o seu prestígio e a sua confiança em 
nossos produtos. 

- Aplicações. 1.0 

- Informações Importantes. 2.0 

- Instruções de Instalação. 3.0 

- Instrução de Operação. 4.0 
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- Localização e Manutenção de Problemas Operacionais. 5.0 

- Certificado de Garantia. 6.0 

 

 

 

1.0 Aplicações 

 

Selar edredons, lençóis, toalhas, Jeans e demais  roupas dentro das dimensões útil do 
equipamento. Vide simulações a seguir: 

 

 O comprimento regulável máximo é de até 900 mm. Se utilizar a mesma bobina plástica que se 
utiliza para embalar roupas em cabides, esta tem uma largura de 650 mm. Assim os quatro lados  do 
pacote altura e comprimento não poderiam passar de 1300 mm. Supondo um pacote quadrado ou 
retangular temos várias cominações como pode ser visto na tabela abaixo. 

 

                                                               

 

                                                                                       Comprimento máximo 900 mm 

 

Altura  Largura Total  

150mm 500 mm 1300 mm (150+ 
150+500+500) 

200 mm 450 mm 1300 

250 mm 400 mm 1300 

300 mm 350 mm 1300 

325 mm 

Entre outras combinações 

325 mm 1300 
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Também é importante lembrar que o equipamento pode trabalhar até duas bobinas simultaneamente. 

 

 

2.0 Informações Importantes 

   

2.1  Não operar este equipamento em local de umidade excessiva, assim como tomar o cuidado de 
não molhar o equipamento. 

2.2  Manter limpa as fitas de teflons da resistência ou trocá-las quando necessário. 

 
3.0 Instrução de Instalação 

 

3.1  A instalação deste equipamento é bem simples, basta uma tomada 220 V monofásica simples de 
10 amperes cabo de 1 mm. 

 
 

4.0  Instrução de Operação 

 

 4.1  Ligue o equipamento. 
 4.2  Escolher a bobina que será utilizada, passar o plástico por baixo do suporte puxando a 
quantidade necessária para embalar o produto. 
4.3  Posicionar a roupa e o cabeçote direito e fazer a primeira selagem abaixando a prensa, mantendo 
uma leve pressão.  
4.4  Testar para ver se a selagem está boa, caso contrário ajuste o temporizador de 0,5 em 0,5 
segundo conforme necessidade. 
4.5  Fechar a prensa esquerda segurando a alavanca com uma leve pressão e acionando o pedal para 
selagem e corte. 
4.6  Retirar a rebarba do plástico logo que abrir a prensa, deixando pronto para a próxima selagem. 
 
 
 
 
5.0  LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS 
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OCORRÊNCIAS CAUSAS PROVÁVEIS PROVIDENCIAS 

Equipamento não liga Plug desconectado Desligue os interruptores do 
equipamento e conecte o plug 
na tomada e ligue tudo 
novamente. 

Resistência não sela Fio desconectado ou 
resistência rompida. 

Verificar conexões dos fios ou 
substituir resistência. 

 
 

6.0  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: 

6.1  OBJETO DA GARANTIA 
 

PRODUTO: MODELO:  

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

CLIENTE: DATA: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

6.2  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. 

 

6.3  ABRANGÊNCIA DA GARANTIA 
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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: 
6.3.1 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas pela COVILHÃ’S 

BRASIL IND. E COM. LTDA. Ou por seus representantes credenciados. 
6.3.2 As peças substituídas serão de propriedade da COVILHÃ’S BRASIL IND. E COM. LTDA. 
6.3.3 A substituição de componente ou do equipamento somente será considerada na 

impossibilidade de seu conserto e funcionamento adequado. 
6.3.4 A substituição, a título de garantia, não prorrogará o prazo original. 
 
 
6.4  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, respeitadas as seguintes condições: 

6.4.1 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 6.2. 

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

6.4.3  Que as peças tenham sido substituídas e o serviço executado pela Covilhã’s Brasil ou seu 
representante credenciado. 
 
6.4.4    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. 
 
6.4.5 Que todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido executados pela Covilhã’s 

Brasil, ou seja, representante credenciado. 
 

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

6.5  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. 

 

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

6.6.1 Decurso do prazo definido na Clausula 6.2, deste certificado. 
6.6.2 Modificação, alteração do equipamento ou instalações não autorizadas pela Covilhã’s Brasil. 
6.6.3 Transferência de uso ou propriedade a terceiros, sem prévia anuência da Covilhã’s Brasil. 
6.6.4 Execução de manutenções, reparos e regulagens por pessoal não credenciado pela Covilhã´s 

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

de Instalação e Operação, que faz parte deste. 
 
 
 
 
 
 

 


