MANUAL DO USUÁRIO

ALTSEAL PLUS

ALT Equipamentos Médico Odontológicos Ltda.
Rua Major Rubens Vaz, 915 - Campos Elíseos - CEP. 14080-510 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3628-0057

altequipamentos@altequipamentos.com.br

www.altequipamentos.com.br
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INDICAÇÕES
•

Para selagem de envelopes próprios para esterilização em autoclaves a vapor.

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS
•
Instalação e serviços de assistência técnica devem ser executados somente por pessoal
autorizado.
•
Este equipamento deve ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada, observando as
instruções contidas neste Manual do Usuário.
•
É obrigação do usuário usar somente instrumentos de trabalho em perfeitas condições e proteger
a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.
•
Não exponha o equipamento diretamente a luz solar, pois poderá causar o envelhecimento
precoce de suas partes.

•

Após inutilizar este equipamento, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme
legislação local).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
•

Bivolt

•

Interruptor liga/desliga;

•

Controle de temperatura, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras;

•

Indicador luminoso de resistência ligada;

•

Suporte para rolo;

•

Guilhotina.

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Voltagem

127 - 220 Vc.a
50-60Hz

Fusível

8A

Peso Líquido (Kg)

1,615

Peso Bruto(Kg)

2,08

Gabinete

Área de selagem
Potência

Aluminio/Aço
Inox/Plástico
ABS
13mm
300 Watts
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DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

01 – Gabinete composto em alumínio / aço inox / plástico ABS
02 – Resistência/com área de selagem 13mm
03 – Braço
04 – Guilhotina
05 – Chave Liga/Desliga
06 – Suporte Para Rolo
07 – Indicador de Resistência Ligada
08 – Ajuste de Temperatura

INSTRUÇÕES DE USO
1 – Conecte o equipamento à rede elétrica;
2 – Ligue a chave Liga/Desliga;
3 – Ajuste no potenciômetro a temperatura desejada de acordo com a espessura do material a
ser selado;
3 – Aguarde o aquecimento da resistência (em média 5 minutos);
4 – Feche o braço para realizar a selagem;
5 – Deslize a guilhotina até o outro lado para cortar;
6 – Ao fim do processo de selagem (10 segundos em média) retire o envelope.
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6. NORMAS DE GARANTIA
6.1 Garantia
Os “Termos de Garantia” são os constantes do Certificado que acompanha o produto. Ficam
vetadas quaisquer alterações ou concessões de garantia, condições e ou autorizações, tanto verbais
como por escrito, sem anuência prévia e documentada pela fábrica. Você obterá atendimento de garantia,
quando devidamente comprovado. O prazo de Garantia do produto está descrito no Certificado de
Garantia do Produto.
Esta garantia não exime o cliente do pagamento da taxa de serviço pela visita e das despesas de
locomoção do técnico, exceto quando o cliente enviar o equipamento para realizar a manutenção dentro
do estabelecimento da assistência técnica. “Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único”.

PERDA DA GARANTIA
A) Tentativa de reparo através de ferramenta
inadequada ou por técnicos não autorizados;
B) Instalação do equipamento por técnico não
autorizado;
C) Danos provenientes de armazenamento
inadequado ou sinais de violação;
D) Uso incorreto do equipamento;
E) Uso de produto de limpeza não indicado pela
fábrica;
F) Quedas ou batidas que o equipamento possa vir
sofrer ou falta de observação e atendimento às
orientações do Manual do Proprietário, o qual foi
entregue com o presente junto ao equipamento.
Reparação ou substituição de peças durante o
período da garantia não prorrogará o prazo de
validade de garantia da mesma.

6.2 Certificado De Garantia
O Certificado de Garantia deverá ser preenchido pelo Assistente Técnico Autorizado, sendo que uma via
já marcada será entregue ao proprietário para comprovação do equipamento em garantia, a outra deverá
ser enviada para fábrica. Os custos de instalação de seu ALTSEAL PLUS não estão cobertos pela
garantia, sendo a mesma responsabilidade exclusiva do usuário.

6.3 Manutenção
Todas as recomendações de utilização se encontram neste Manual, mas se algum problema ou mau
funcionamento for detectado e não puder ser corrigido de acordo com as instruções aqui determinadas,
entre em contato com a rede de serviços autorizada “ALT” para realizar a correção do problema.
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6.4 Considerações Finais

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha
somente peças originais “ALT”.
Para efetuar qualquer manutenção do equipamento
entre em contato com um de nossos Distribuidores
Autorizados. Possuímos técnicos credenciados em todo
o território nacional.
Para saber qual a Assistência Técnica mais
próxima de você visite nosso site.
www.altequipamentos.com.br.

6.5 Serviço De Atendimento

ALT Equipamentos Médico Odontológicos Ltda.
Rua Major Rubens Vaz, 915 - Campos Elíseos - CEP. 14080-510 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3628-0057
suporte@altequipamentos.com.br
www.altequipamentos.com.br

6

TERMO DE GARANTIA
A ALT EQUIPAMENTOS garante o seu ALTSEAL PLUS por 12 meses contra qualquer defeito de
fabricação, devidamente constatados pelo fabricante, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de
compra;
As despesas decorrentes do transporte ou encargos de estadas de técnicos designados para a
execução de reparos são de responsabilidade do adquirente. - “Código de Defesa do Consumidor - art.
50, parágrafo único”.
Não se contempla neste “Termo” a reparação de danos causados por acidente, negligência,
inexperiência operacional, exposição ao tempo, uso inadequado, instalação em rede elétrica de tensão
imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda tenha inválida também a presente Garantia, a
remoção ou alteração dos números de séries ou outros elementos identificadores do aparelho, impressos
nas respectivas etiquetas e lacres.
Não se compreende na presente, a reposição de peças e materiais que apresentem, a qualquer época,
defeitos pelo desgaste natural do uso.
As despesas com Assistência Técnica ficarão por conta do comprador/ proprietário quando constatado
o uso inadequado ou quando o equipamento estiver fora da garantia.

Para validar sua garantia entre no site
www.altequipamentos.com.br e cadastre-se.

