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Manual de Instruções 
 
 
 
 
 

Qualidade que se prova. 
 

 

L I G U E P A R A : ( x x 2 4 ) 2 1 0 4 - 1 0 0 0 

Visite-nos na Internet: www.metalurgicauniversal.com.br 

 

 
 

 

           



                   MARMITEIRO 
ESTRUTURA DO MARMITEIRO: 

 
 

 

MI06E127 – Marmiteiro 06 marmitas 127V X 1000W  
MI06E220 – Marmiteiro 06 marmitas 220V X 1000W 
MI12E127 – Marmiteiro 12 marmitas 127V X 1250W  
MI12E220 – Marmiteiro 12 marmitas 220V X 1250W 
MI24E127 – Marmiteiro 24 marmitas 127V X 2500W  
MI24E220 – Marmiteiro 24 marmitas 220V X 2500W 
MI18E127 – Marmiteiro 18 marmitas 127V X 1250W  
MI18E220 – Marmiteiro 18 marmitas 220V X 1500W 
MI36E127 – Marmiteiro 36 marmitas 127V X 2500W  
MI36E220 – Marmiteiro 36 marmitas 220V X 3000W 
MI25E220 – Marmiteiro 25 marmitas 220V X 2000W  
MI50E220 – Marmiteiro 50 marmitas 220V X 4000W 
MI75E220 – Marmiteiro 75 marmitas 220V X 6000W 
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ATENÇÃO 

 

Coloque sempre água fria e limpa no reservatório para o preparo.  
Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das 

partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes. 

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior 
do produto, nem permita o contato com as partes quentes. 

Espere o produto esfriar para limpá‐lo ou guardá‐lo, a fim de evitar queimaduras.  
Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando 

o produto for colocado em funcionamento. 

O aparelho não deve ser limpo por jato de água. 
 
 

 

SUA MÁQUINA NÃO FUNCIONA 
 

 

O que foi identificado Como proceder 
  

Bandeja não aquece 
Verifique se há tensão elétrica na tomada. 

Verifique se o esterilizador está ligado corretamente à 
 

 rede elétrica. 
 Verifique se seu esterilizador foi ligado na tensão 
 elétrica indicada no equipamento. 
 Verifique se o esterilizador foi ligado com água na 
 caldeira, caso contrário a resistência queimou e seu 
 esterilizador não irá aquecer. 

 Verifique se o interruptor ou o termostato foi acionado. 

  

 

 

 

 

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da marca UNIVERSAL. Com mais de 60 
anos de experiência e know‐how, é sem duvida a mais tradicional do mercado.  
Todos os equipamentos são rigorosamente testados e aprovados antes de chegar ao seu 
estabelecimento, isso tudo para garantir um perfeito funcionamento e oferecer grande 
segurança. Para obtenção de um perfeito funcionamento do seu equipamento, recomendamos a 
leitura cuidadosa deste manual, antes de sua utilização. 
 
 
 

Agradecemos sua preferência pelos produtos UNIVERSAL. 
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RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS
 LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

 
1.O aparelho deve ser instalado na posição horizontal em superfície plana.  
2.Antes de ligar o equipamento na tomada, certifique‐se de que a tensão elétrica é compatível 
com a etiqueta indicada no produto (127 V ou 220 V). Caso a tensão elétrica não seja 
compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.  
3.Nunca manuseie o equipamento com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou outro 
liquido qualquer, a fim de evitar choques elétricos e danos ao equipamento. Por se tratar de 
um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário não opere o equipamento descalço, 
precavendo‐se de choques elétricos.  
4.Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a 

menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou estejam sob a 

supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda‐se que as crianças sejam 

vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 5.Desligue o plugue da 

tomada quando não estiver utilizando o equipamento ou quando for  
limpá‐lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o equipamento e provocar 
acidentes.  
6.Não utilize o equipamento se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. 
O mau funcionamento pode provocar danos internos no equipamento que poderá afetar o seu 
funcionamento ou a segurança do usuário. Leve‐o a uma Assistência Autorizada UNIVERSAL 
para ser examinado antes de voltar a usá‐lo.  
7.Nunca utilize o equipamento com o cordão de alimentação ou o plugue danificado, a 

fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto‐circuito ou queimaduras.  
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.  
8.Nunca tente desmontar ou consertar o equipamento, por si ou por terceiros não habilitados, 

para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve‐o a uma Assistência Autorizada  
UNIVERSAL. 
9.Não deixe o cordão de alimentação pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar 
superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.  
10.Nunca transporte o equipamento pelo cordão de alimentação e não retire o plugue da tomada  
puxando‐o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes. 
11.O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão de alimentação que não sejam originais  
de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao equipamento e prejudicar seu  
funcionamento, além de implicar na perda da garantia.  
12.Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique‐se de que os seus dedos 
não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.  
13.Não deixe o equipamento funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, 
principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.  
14.Não ligue outros aparelhos/equipamentos na mesma tomada, utilizando‐se de benjamins ou 

extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do  
equipamento e acidentes. 

 

Limpe cuidadosamente todo o equipamento com pano úmido, e faça uma pré‐fervura 

para eliminar todos e quaisquer resíduos de fabricação. 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES DE USO DO EQUIPAMENTO 

 

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta 

e segura de seu equipamento: 
 

1.Antes de ligar o equipamento certifique se aparelho está instalado na posição horizontal e  
sobre uma superfície plana, depois colocar água no equipamento até a marcação de nível de 
água. 2.O equipamento não deverá ser ligado ou funcionar com o nível de água abaixo da 
bandeja. 3.Verifique na etiqueta de identificação a tensão elétrica do seu equipamento. Em 
seguida  
ligue o interruptor ou gire o termostato para ligar o aparelho. 
 
 
 

 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

 

Faça a limpeza diariamente, de preferência ao final do expediente. Cada etapa de limpeza 

deve ser feita com: 
 

O aparelho desligado, termostato na posição 0°C ou interruptor desligado, o plug 

desconectado da tomada.  
Não use detergentes, sabões, esponjas metálicas ou solventes. Estes ingredientes, mesmo 

biodegradáveis, podem deixar resíduos comprometedores. O aço inoxidável em contato de 
água com cloro e / ou algum resíduo, pode ficar manchado e até apresentar corrosão.  
Lembre‐se sempre: seus equipamentos devem ser limpos todos os dias, pois não sendo feita a 
manutenção de limpeza diária, podem ocorrer infestações de insetos e / ou bactérias, o que 
pode ocasionar intoxicação alimentar em você ou em seus clientes e / ou funcionários, além 
de processos por parte destes e da fiscalização sanitária.  
Importante: 
Faça o escoamento total da água após sua utilização e coloque água limpa sempre que for usá‐lo 
novamente.  
Após a limpeza mantenha sempre o nível da água acima da bandeja perfurada.
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