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   Prezado cliente, você acaba de adquirir um
produto de primeiríssima qualidade.
 A MONARCHA, preocupa-se com a
qualidade de seus produtos,e por issoesta
sempre aprimorando-se para melhor atender
a seus clientes
  Antes de instalar o seu novo equipamento,
sugerimos que leia com atenção este manual,
para que você possa usufruir o máximo de
seu produto.

- CARACTERÍSTICAS - 
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- MODELOS ELÉTRICOS -

Equipamento construído em aço inox
Acabamento: acetinado
Chapa de fritura em aço carbono
decapada

- MODELOS A GÁS - 

 Temos diversos modelos de chapa

Super MasterPlus

Tubo de
Alumínio

Top

Alumínio
Fundido "U"

Popular

Aço
 carbono

Zamak

Latão

Máx./Mín.

Queimador

Registro de Gás

Injetores

Regulagem

LINHA

Máx./Mín. Máx./Mín. Máx./Mín. Máx./Mín.

Latão Latão Latão Latão

Zamak Latão Latão Latão

Alumínio
Fundido "H"

Alumínio
Fundido "H"

Controle termostatíco de temperatura
Lâmpada piloto que indica quando atinge
a temperatura desejada
Nos modelos elétricos temos a Lina Plus e
Top

- INSTALAÇÃO -

A GÁS:
·Basta conectar uma mangueira na entrada
de gás de sua chapa, fixando-a com uma
abraçadeira. Certifique-se de que o botão
controlador do gás esteja na posição
“FECHADO”, antes de abrir o registro do
botijão.
·Todos os equipamentos da Monarcha”, saem
com regulagem para gás de botijão. Caso
necessite utilizar gás de rua, será necessário
a substituição dos controladores (injetores
de saída de gás).

ELÉTRICO:
·Antes de ligar a sua chapa verifique se a
tensão elétrica indicada na placa de
identificação é a mesma da sua rede
elétrica.



04 05

·Verifique se a rede elétrica esta
dimensionada para ligação de seu produto.
·Gire o botão do termostato até a
temperatura desejada, a lâmpada piloto se
acendera, apagando-se quando a chapa
atingir a temperatura indicada no
termostato.

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES -
·Nunca jogue água no equipamento em
funcionamento, pois causara danos
irreparáveis, principalmente na parte
elétrica.
·Para melhor conservação da placa
aquecedora recomenda-se esfregar limão
em toda a superfície da mesma, removendo
os excessos e passando óleo.
·Nunca faça a limpeza com a placa muito
quente, pois pode ocasionar o seu
empenamento.

- GARANTIA -
·seu aparelho tem garantia do fabricante por
6(seis) meses contra defeitos de fabricação
e 3(três) meses na parte elétrica, a contar da
emissão da nota fiscal.

·Não entregue o seu aparelho, para
eventuais reparos a um revendedor não
autorizado.
·No período de garantia o aparelho deve ser
remetido a industria, ou a uma assistência
técnica autorizada pela Monarcha.
·Perdera totalmente a garantia do produto,
se a manutenção do aparelho for verificado
por pessoal não autorizado, ou apresentar
defeito por uso indevido.
·A Monarcha se reserva ao direito de alterar
as especificações e modificações de seus
equipamentos sem prévio aviso. 


