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MANUAL DO

PRODUTO

MÁQUINA DE
GELO

EM ESCAMAS

NOSSA MISSÃO:

“Fabricar e comercializar soluções para exposição, 
conservação e refrigeração de bebidas e alimentos, 

tornando a vida mais prática e divertida.”

LEIA COM ATENÇÃO
Leia com atenção todo este manual de instruções ANTES de instalar 
o equipamento.

Os serviços elétricos deverão ser executados dentro dos padrões e 
normas técnicas nacionais e internacionais vigentes.

A manutenção do equipamento de refrigeração deve ser executada 
somente por empresas e/ou pessoas autorizadas pelo fabricante.

Proibida a reprodução total ou parcial deste manual, sem autorização 
da Zero Grau, sob pena de plágio.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou por pessoas com falta de conhecimento ou experiência, a menos 
que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho 
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 este aparelho.

CAPITULO 1:
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1.1 Cuidados com a rede elétrica. 
A tensão da rede de alimentação elétrica deve estar de acordo com a 
especificada na etiqueta de identificação do equipamento;

Providenciar alimentação individual para o equipamento com 
condutores dimensionados conforme a especificação da potência (W) 
/ corrente (A) indicada pela placa de identificação do produto;
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É indispensável um aterramento eficiente do equipamento 
conforme a NBR 5410. Em casos de excesso de umidade 
recomendamos um dispositivo de proteção à corrente 
diferencial-residual (DR);

1.2 Cuidados ao abrir a embalagem:
Verifique se o modelo do equipamento está correto e se a 
embalagem não sofreu nenhum dano durante o transporte. 
Após abrir a embalagem, inspecione possíveis avarias 
decorrentes do transporte e se todas as peças e 
componentes estão no lugar.

Ao manusear, mantenha o gabinete na vertical, com a 
inclinação não superior a quarenta e cinco graus. Não inverta 
a máquina nem a coloque horizontalmente.

Ao remover o equipamento da embalagem leia este manual 
antes de iniciar a instalação, use luvas apropriadas, esse 
equipamento pode possuir superfícies cortantes. Atenha-se 
ao peso e o esforço necessário para deslocar o equipamento.

Caso tenha alguma irregularidade neste 
equipamento comunique imediatamente a ZERO 
GRAU.

1.3 Itens Inclusos no Equipamento:

1.4 Instalação
O equipamento foi produzido para uso interno, em local 
coberto e longe de intempéries. Muito cuidado com ambientes 
que possuam vapores ou partículas em suspensão (gorduras 
e poeira) que possam bloquear o condensador ou danificar o 
ventilador interno.

A temperatura ambiente deve estar acima de 5°C e abaixo de 
40°C. Deve-se tomar o devido cuidado para que o ambiente 
tenha circulação de ar durante o funcionamento (cuidado com 
o enclausuramento do ambiente).

O piso onde será instalada a máquina de gelo deve suportar 
seu peso mais o conteúdo produzido, caso contrário, o 
equipamento pode sofrer queda e consequentemente 
provocar ferimentos ao operador.

É essencial que a máquina esteja bem nivelada (em todas as 
direções) antes da conexão de água e energização. O 
reservatório de gelo que acompanha este equipamento 
possui pés com roscas para nivelamento e pequenos ajustes 
caso sejam necessários. O equipamento ZG-1200E vem com  

sistema de rodízios para pequenos deslocamentos do equipamento 
enquanto este estiver vazio. Jamais mova o equipamento cheio 
movimentando pelos rodízios. Faz-se necessário rosquear os pés 
para que o coxim antivibração esteja firme no chão e suporte o peso 
do equipamento em funcionamento e sua carga no reservatório de 
gelo.

Existem componentes rotativos nesta máquina de gelo. Não insira 
objetos finos nas aberturas de ventilação, exaustão ou descarga de 
gelo, pois poderão ocorrer ferimentos graves.

Mantenha distância das paredes: Não instale o equipamento 
encostado em paredes ou outros equipamentos. Deixe uma distância 
de pelo menos 50cm na parte traseira,  30 cm na área frontal e 15 cm 
em cada uma das laterais. Este distanciamento proporciona um 
melhor funcionamento do sistema de exaustão.

Veja ilustração a seguir:

Frontal: 30cm         Lateral: 15cm         Traseira: 50cm

Abra os compartimentos e remova as fitas de embalagem. As fitas são 
usados   para evitar possíveis danos apenas durante o transporte.

A tensão da rede de alimentação elétrica deve estar de acordo com a 
especificada na etiqueta de identificação do equipamento. A variação 
da tensão elétrica não deve ultrapassar ±10% da tensão nominal 
indicada.

Materiais e produtos inflamáveis, equipamentos que sofram algum 
tipo de aquecimento ou mesmo indução, devem ser mantidos longe, 
que de alguma maneira possam provocar incêndio, trazer avarias ou 
promover riscos à saúde e estruturais. 

Um pré-filtro ou um purificador de água pode ser instalado sob a 
instrução de pessoa qualificada para instalação. A escolha do método 
depende da qualidade da água local e as exigências da vigilância 
sanitária.

O fabricante e/ou revendedor das máquinas se isenta da 
responsabilidade decorrente do uso inapropriado ou de 
consequências relacionadas às condições sanitárias e de higiene 
durante a operação do equipamento ou de seu produto final.

Os parâmetros deverão atender às seguintes condições para o 
funcionamento:

A instalação de drenagem deve seguir os seguintes cuidados:

1 - Nenhum ponto do tubo pode ficar mais alto do que o local de 
conexão da mangueira do dreno.
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50cm 15cm
30cm15cm

MODELO ZG-600E MODELO ZG-1200E

- Mangueiras para água;
- Roscas e encaixes rápidos 
para conexão da água;
- Filtro de Água;
- Concha para pegar o gelo;
- Pés estáticos com roscas 
de fixação e regulagem do 
nivelamento.

- Mangueiras para água;
- Roscas e encaixes rápidos 
para conexão da água;
- Filtro de Água;
- Pá para pegar o gelo;
- Pés com sistema de coxim 
anti vibração já fixados no 
reservatório de gelo.

PARÂMETRO

Temperatura Ambiente

Temperatura da Água

Pressão da Água

Desvio da Tensão Nominal

MÍNIMO

Min. 5°C

Min. 5°C

Min. 0,15 MPa

Min. -10%

MÁXIMO

Máx. 40°C

Máx. 32°C

Máx. 0,5 MPa

Máx. +6%



É importante que seja realizada a regulagem da passagem de água, 
atendendo somente a necessidade da máquina, evitando altas 
pressões sobre a bóia ou sobre a válvula. Essa regulagem é feita na 
torneira ou registro de água que alimenta a máquina.

IMPORTANTE: Se a pressão for muito baixa a máquina se 
desligará automaticamente e apontará o aviso no painel 
relativo a pouca água. 

No caso de mais máquinas estarem ligadas na mesma fonte de água, 
a abertura da boia de  nível no equipamento do equipamento pode ser 
insuficiente para a segunda máquina ligada no mesmo ponto, fazendo 
com que esta se desligue por falta de água, sendo necessário sua 
reicicialização manual. Isso também pode ser indicativo de que a 
pressão no ponto de água está muito baixa.

Conexão da fonte de energia: conecte a fonte de alimentação 
principal à máquina respeitando a correta conexão para 
equipamentos desta voltagem. Conforme item 1.1 deste manual.

IMPORTANTE: O fio terra da fonte de alimentação deve 
estar em conexão confiável com o fio terra da máquina!

Checklist final: complete a seguinte lista de verificação de instalação 
para garantir a instalação correta da máquina:

- Verifique se todas as embalagens e fitas internas da Máquina 
foram removidas;

- Verifique se a máquina e o reservatório de gelo estão nivelados;

- Verifique se todas as partes elétricas e/ou de água estão 
conectadas conforme necessário;

- Verifique se a válvula/registro de entrada de água está aberta e 
se há vazão de água no equipamento;

- Verifique se a cano de drenagem está desobstruído e com 
vazão suficiente;

- Verifique se o espaçamento ao redor da máquina atende as 
distâncias fornecidas na figura da página anterior;

- Confirme se a temperatura do ambiente em que a máquina 
trabalha está entre 5°C e 40°C.

- Confirme se a temperatura de entrada de água da máquina está 
entre 5°C e 32°C.

- Verifique se nenhum fio elétrico ou tubulação de água estão em 
contato com as tubulações de refrigeração ou peças móveis do 
equipamento, o que pode ocasionar ruído e/ou dano; 

IMPORTANTE: Certifique-se que o usuário/operador tenha 
acesso a este manual e que o mesmo tenha conhecimento 
sobre boas práticas de operação e manutenção preventiva 
quando esta se fizer necessária.

É indispensável um aterramento eficiente do equipamento 
conforme a NBR 5410. Em casos de excesso de umidade 
recomendamos um dispositivo de proteção à corrente 
diferencial-residual (DR);

1.2 Cuidados ao abrir a embalagem:
Verifique se o modelo do equipamento está correto e se a 
embalagem não sofreu nenhum dano durante o transporte. 
Após abrir a embalagem, inspecione possíveis avarias 
decorrentes do transporte e se todas as peças e 
componentes estão no lugar.

Ao manusear, mantenha o gabinete na vertical, com a 
inclinação não superior a quarenta e cinco graus. Não inverta 
a máquina nem a coloque horizontalmente.

Ao remover o equipamento da embalagem leia este manual 
antes de iniciar a instalação, use luvas apropriadas, esse 
equipamento pode possuir superfícies cortantes. Atenha-se 
ao peso e o esforço necessário para deslocar o equipamento.

Caso tenha alguma irregularidade neste 
equipamento comunique imediatamente a ZERO 
GRAU.

1.3 Itens Inclusos no Equipamento:

1.4 Instalação
O equipamento foi produzido para uso interno, em local 
coberto e longe de intempéries. Muito cuidado com ambientes 
que possuam vapores ou partículas em suspensão (gorduras 
e poeira) que possam bloquear o condensador ou danificar o 
ventilador interno.

A temperatura ambiente deve estar acima de 5°C e abaixo de 
40°C. Deve-se tomar o devido cuidado para que o ambiente 
tenha circulação de ar durante o funcionamento (cuidado com 
o enclausuramento do ambiente).

O piso onde será instalada a máquina de gelo deve suportar 
seu peso mais o conteúdo produzido, caso contrário, o 
equipamento pode sofrer queda e consequentemente 
provocar ferimentos ao operador.

É essencial que a máquina esteja bem nivelada (em todas as 
direções) antes da conexão de água e energização. O 
reservatório de gelo que acompanha este equipamento 
possui pés com roscas para nivelamento e pequenos ajustes 
caso sejam necessários. O equipamento ZG-1200E vem com  

sistema de rodízios para pequenos deslocamentos do equipamento 
enquanto este estiver vazio. Jamais mova o equipamento cheio 
movimentando pelos rodízios. Faz-se necessário rosquear os pés 
para que o coxim antivibração esteja firme no chão e suporte o peso 
do equipamento em funcionamento e sua carga no reservatório de 
gelo.

Existem componentes rotativos nesta máquina de gelo. Não insira 
objetos finos nas aberturas de ventilação, exaustão ou descarga de 
gelo, pois poderão ocorrer ferimentos graves.

Mantenha distância das paredes: Não instale o equipamento 
encostado em paredes ou outros equipamentos. Deixe uma distância 
de pelo menos 50cm na parte traseira,  30 cm na área frontal e 15 cm 
em cada uma das laterais. Este distanciamento proporciona um 
melhor funcionamento do sistema de exaustão.

Veja ilustração a seguir:

Frontal: 30cm         Lateral: 15cm         Traseira: 50cm

Abra os compartimentos e remova as fitas de embalagem. As fitas são 
usados   para evitar possíveis danos apenas durante o transporte.

A tensão da rede de alimentação elétrica deve estar de acordo com a 
especificada na etiqueta de identificação do equipamento. A variação 
da tensão elétrica não deve ultrapassar ±10% da tensão nominal 
indicada.

Materiais e produtos inflamáveis, equipamentos que sofram algum 
tipo de aquecimento ou mesmo indução, devem ser mantidos longe, 
que de alguma maneira possam provocar incêndio, trazer avarias ou 
promover riscos à saúde e estruturais. 

Um pré-filtro ou um purificador de água pode ser instalado sob a 
instrução de pessoa qualificada para instalação. A escolha do método 
depende da qualidade da água local e as exigências da vigilância 
sanitária.

O fabricante e/ou revendedor das máquinas se isenta da 
responsabilidade decorrente do uso inapropriado ou de 
consequências relacionadas às condições sanitárias e de higiene 
durante a operação do equipamento ou de seu produto final.

Os parâmetros deverão atender às seguintes condições para o 
funcionamento:

A instalação de drenagem deve seguir os seguintes cuidados:

1 - Nenhum ponto do tubo pode ficar mais alto do que o local de 
conexão da mangueira do dreno.

2 - Qualquer ponto no meio do tubo de drenagem não 
deve ser mais alto que o anterior (não sifonar). Vide figura 
abaixo.

3 - Procure seguir o caimento recomendado de 2% para 
instalações de drenagem pluvial.

Obs: caso fique água acumulada na mangueira de dreno, 
pode ocorrer a condensação de umidade ambiente, 
ocasionando assim o surgimento de água no local de 
instalação, podendo comprometer móveis, utensílios 
eletro/eletrônicos ou outras condições que não suportam 
umidade.

1.5 Diagrama de instalação:
Parte traseira da máquina:

Instalação do reservatório de armazenamento de gelo: 
Organize o compartimento de armazenamento de gelo ou 
outro equipamento de armazenamento de gelo e nivele-o para 
obter um alinhamento horizontal e vertical, posicionando-o no 
local definitivo de operação da máquina.

NOTA: O reservatório de gelo não possui um 
dispositivo que faça o amortecimento do 
fechamento da tampa. A falta de cuidado com a 
mesma pode danificar seus componentes.
Evite que a tampa bata com força no 
reservatório.

Posição da máquina: Coloque a máquina por sobre o 
reservatório, com a parte de trás da máquina alinhada com a 
parte traseira do reservatório de gelo.

As tampas laterais são removíveis e dispõem de 
um local específico para levantar a máquina. A 
chave para abrir as tampas está fixada no cabo de 
alimentação.

Conexão da fonte de água: Conecte a fonte de água 
conforme mostrado na figura abaixo. Assegure-se que a 
pressão da água esteja adequada, não excedendo a pressão 
máxima permitida (0,5 MPa).
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1 - Interruptor principal da máquina
2 - Cabo de alimentação
3 - Entrada de água

1

2

3

Não sifonar a
saída do dreno

CorretoErrado



A luz indicativa do DEGELO está acesa: a máquina está fazendo o  
procedimento de descarga da produção de gelo. 

A luz indicativa do MOTORREDUTOR está acesa: Indica algum 
problema relacionado ao Motorredutor. Ver erro correspondente 
indicado no mostrador LED C.

A luz indicativa de FALTA DE ÁGUA está acesa: Indica problema no fluxo 
de entrada de água. Ver erro correspondente indicado no mostrador 
LED C.

A luz indicativa de REINICIALIZAÇÃO está acesa: Esta luz indica que 
o equipamento sofreu alguma parada durante seu ciclo normal de 
produção e houve uma reinicialização. Por exemplo: O fornecimento 
de água foi interrompido em algum ciclo e a máquina reiniciou a 
produção algumas horas depois. Esta luz indica que houve uma falha 
decorrente, e a máquina foi reinicializada automaticamente. Ver erro 
correspondente indicado no mostrador LED C. Esta luz fica acesa por 
até 10 horas depois de ocorrer a reinicialização.

Nota: Caso haja menos produção de gelo no reservatório e 
a luz REINICIALIZAÇÃO estiver acesa, é indicativo que 
houve menos  produção no período, ocasionado por 
alguma interrupção.

A luz indicativa de ERRO está acesa: Indica que houve um erro e que 
o sistema parou por prevenção ou falha de algum de seus recursos. O 
ERRO correspondente é indicado no mostrador LED C, sendo uma 
sequencia de E00 (Letra E seguida de dois números). Busque o erro  
correspondente na tabela.

B - Tabela de Erros

E01: SOBRECARGA DO COMPRESSOR
E02: SOBRECARGA DO MOTOR REDUTOR
E03: BAIXA PRESSÃO DO SISTEMA REFRIGERANTE
E04: SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA
E05: NÍVEL DE ÁGUA BAIXO
E06: ALTA PRESSÃO DO SISTEMA
E07: DEFEITO NO SENSOR DE TEMP. CONDENSADOR
E08: SENSOR TEMP. CONDENSADOR DESCONECTADO
E09: DEFEITO SENSOR TEMP. EVAPORADOR
E10: SENSOR TEMP. EVAPORADOR DESCONECTADO
E11: PARADA POR PROTEÇÃO DO SISTEMA
E12: FALTA DE FASE
E14: SEQ. DE FASES INCORRETA DO COMPRESSOR
E15: DESEQUILÍBRIO ENTRE FASES
E16: BAIXA TEMPERATURA NO EVAPORADOR
E17: SEQ. DE FASES INCORRETA DO MOTORREDUTOR
E18: COMPRESSOR PARADO
E19: MOTORREDUTOR PARADO

C - Painel LED

OPERAÇÃO NORMAL: Em operação normal, o mostrador LED fará 
uma contagem numérica crescente ou decrescente indicando que 
está em modo de operação regular.

Em caso de falha no equipamento, o ERRO correspondente será 
indicado no painel LED sendo uma sequencia de E00 (Letra E 
seguida de dois números).

D - Botões de Comando
ON/OFF: Você pode pressionar o botão ON/OFF a 
qualquer momento para iniciar ou desligar o 
funcionamento da máquina. A cada reinício o 
desligamento, a máquina faz uma série de leituras de seus 
sensores. Isso poderá demorar alguns segundos.

MENU: Pressione MENU para fazer ajustes nas 
configurações de fábrica, entre elas, as variações da 
corrente do compressor, corrente do motorredutor, etc. 
Entrando no MENU pressione + ou - para ajustar o valor 
correspondente.  Confira no quadro 3.2 da próxima página.

MAIS E MENOS: São utilizados para regular a espessura 
do gelo. Para fazer o ajuste segure pressionado o botão 
MENOS por alguns instantes, até o valor padrão aparecer 
no painel. Pressione + ou - para alterar o valor da 
configuração. Uma vez ajustado, espere por mais alguns 
instantes e o valor será salvo automaticamente, voltando o 
estado do painel a sua configuração padrão.

CAPITULO 2:
Operação do Equipamento

2.1 Acionamento do disjuntor principal:
Depois de ter realizado corretamente todos os passos da 
instalação, ligue o disjuntor que fica na parte traseira da 
máquina e acione o interruptor principal.

2.2 Etapas de inicialização
Siga as etapas indicadas abaixo para iniciar a máquina pela 
primeira vez após a instalação:

a) Ligue o disjuntor da fonte de alimentação principal (parte 
traseira)

b) Abra a válvula de entrada de água para garantir que a água 
possa fluir suavemente.

c) Depois de confirmar que nenhuma luz indicadora na 
primeira linha está acesa, pressione o botão ON/OFF para 
iniciar a máquina.

Nota: Pressione o botão ON/OFF somente uma 
vez e aguarde o equipamento fazer todo processo 
automático de inicialização.

d) Após o funcionamento da máquina por 2 a 5 minutos, 
observe o gelo caindo no depósito. Isso indica o 
funcionamento normal do equipamento.

e) Para desligar a  máquina, pressione o botão ON/OFF 
somente uma vez e aguarde todo processo de desligamento. 
Este processo poderá demorar vários segundos enquanto a 
máquina faz as devidas leituras eletrônicas de seus sensores.

Nota: a máquina é automática e possui diversos 
sensores que fazem seu funcionamento ocorrer de 
forma contínua, sem necessidade de intervenção 
humana. Ocorrem as paradas somente quando o 
reservatório de gelo estiver cheio, quando ocorrer 
algum erro indicado no painel, ou quando sua 
operação for finalizada apertando o botão ON/OFF.

CAPÍTULO 3:
INSTRUÇÕES DE USO

3.1 Painel de Controle:

A - Luzes (LED) indicativas de Funcionamento, Avisos ou 
Erros.

A luz indicativa do modo COMPRESSOR está ligada: indica  
Sobrecarga ou Erro do compressor. Ver erro correspondente 
indicado no mostrador LED C.
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Passo 1: Puxe o painel de 
ventilação na direção 
mostrada pela seta.

Passo 2: retire a tela do filtro

Passo 3: limpe a tela do filtro

Passo 4: Instale a tela do 
filtro na ordem inversa e 
feche o painel de ventilação.
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3.2 Quadro de Configurações
Lista de configurações de fábrica:

PARÂMETRO DEFINIÇÃO UN. VALOR
MÍNIMO

CONF. DE
FÁBRICA OBSERVAÇÕESVALOR

MÁXIMO

0

1

2

3

4

5

Atraso no desligamento
do motor

Diferença máxima na corrente
do compressor

Corrente máxima do compressor

Diferença máxima na corrente
do motor

Corrente máxima do motor

Atraso na inicialização

S

A

A

A

A

0

0

0

0

0

0

120

5

Configuração aleatória

5

Configuração aleatória

120

Atraso para desligar
o ventilador

Incluindo ventilador,
bomba de água, etc.

Atraso para iniciar
o compressor

240

5

20

5

10

240

CAPÍTULO 5:
MANUTENÇÃO

Para realizar a manutenção, siga inicialmente os seguintes passos:

Desligue a fonte de alimentação antes da manutenção e 
revisão.

A manutenção e a revisão devem ser concluídas por 
profissionais qualificados.

Por favor, leia esta instrução cuidadosamente antes da manutenção e 
revisão.

O fabricante da máquina não se responsabiliza por nenhuma 
consequência causada por irresponsabilidade do saneamento da 
água e operações ilegais.

5.1 Manutenção Preventiva:
Remova regularmente o pó na superfície da máquina.

Limpe regularmente a tela do filtro do sistema de exaustão (ao menos 
uma vez por mês) como demonstrado na figura:

Verifique a vazão do filtro de água com frequencia: Desconecte a 
a mangueira da parte inferior do filtro, deixando escoar um pouco de 
água, verificando visualmente se o fluxo de água está forte o 
suficiente. Se a vazão estiver muito baixa ou nula, é sinal de 
entupimento do filtro e será necessário sua substituição.

Verifique a mangueira de drenagem: Possíveis vazamentos de 
água nas conexões ou obstruções e entupimento da mangueira.

Aquecimento dos cabos e conexões elétricas:  A perda de 
conectividade ou sobrecarga dos condutores pode gerar 
superaquecimento e dados elétricos. Para equipamentos com plugue, 
utilize a tomada (fêmea) de boa qualidade e que dê conexão firme 
com os pinos do plugue do equipamento.

CAPÍTULO 4:
LUZES LED DE AVISOS E ERROS

4.1 Caixa de gelo cheia:
Quando o gelo no Reservatório de Gelo se acumula até uma 
certa altura, o sensor de RESERVATÓRIO CHEIO, na parte 
inferior da máquina, é ativado. A máquina será desligada após 
o tempo de atraso normal (cerca de 3 minutos) e o LED 
correspondente de RESERVATÓRIO CHEIO, na parte 
superior do painel de operações, se acenderá.

Depois que o gelo é retirado e a altura do gelo no reservatório 
de armazenamento de gelo diminui para um determinado 
nível, o sensor de RESERVATÓRIO CHEIO é redefinido 
automaticamente, a luz indicativa do RESERVATÓRIO 
CHEIO fica intermitente (piscando) e o sistema será iniciado 
depois do tempo normal de atraso (cerca de 3 minutos). Após 
a operação normal, a luz indicativa de compartimento cheio de 
gelo se apaga.

4.2 Falta de fase:
Quando ocorre falta de fase ou falha no sistema elétrico 
trifásico, a máquina para de forma automática e a luz 
indicativa correspondente na parte superior do painel de 
operação fica acesa. Nesse caso, o usuário deve verificar e 
solucionar problemas do circuito elétrico primeiro e, somente 
depois disso ligar a fonte de alimentação. Depois que a falha 
é removida manualmente, a luz indicativa correspondente se 
apaga. Você pode pressionar o botão ON/OFF novamente e a 
máquina será iniciada logo após o tempo normal de atraso, 
reiniciando sua operação continuada.

4.3 Sobrecarga do compressor e 
motorredutor:
No caso de sobrecarga de corrente do compressor e do 
motorredutor, a máquina para imediatamente. Depois que a 
falha é tratada pelo usuário, o funcionamento da máquina 
pode ser reiniciado.

4.4 Desequilíbrio de Fase, Sobretensão e 
Subtensão: 

Quando ocorre desequilíbrio entre fases, sobretensão ou 
subtensão no sistema de refrigeração, ocorre alteração na 
pressão interna do sistema e o pressostato correspondente é 
ativado fazendo com que a máquina pare imediatamente. 
Como mencionado acima, você pode solucionar problemas 
manualmente e após pressionar o botão ON/OFF para iniciar 
a máquina novamente.



CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Zero Grau Indústria e Comércio Ltda. assegura ao usuário 
deste equipamento a GARANTIA pelo prazo de 12 (doze) 
meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de 
venda emitida pela empresa, sendo 3 meses de garantia legal 
(incluindo sistema elétrico) mais 9 meses de garantia 
contratual (não inclui sistema elétrico).

2. Esta garantia cobre defeitos de fabricação de suas peças, 
componentes e mão de obra, em condições normais de uso, 
de acordo com as instruções fornecidas no Manual do Usuário 
que acompanha o produto.

3. Durante o período de garantia, a Zero Grau se responsabiliza em 
reparar o equipamento quando ocorrer avarias, decorrentes de 
defeitos de fabricação. Contudo após a retirada da 
peça/componentes e/ou visita técnica, for constatado através de 
laudo do Fornecedor, que o defeito no equipamento ocorreu em 
virtude de problemas de responsabilidade do cliente, este se 
compromete em ressarcir a  Zero Grau Indústria e Comércio Ltda dos 
valores referentes ao reparo e/ou visitas técnicas na qual a 
reclamação é improcedente.

4. Despesas relacionadas com transportes para envio de 
equipamento para assistência técnica, fica a cargo do cliente.

5. Para acionar a assistência técnica durante o período de garantia, o 
cliente deve entrar em contato com a Zero Grau, informar Nº da Nota 
Fiscal (item obrigatório) e Nº de Série, no qual será aberto um 
chamado para agendamento dos serviços solicitados. 

6. A Zero Grau não se responsabiliza por eventuais perdas e/ou 
prejuízos ocorridos ao cliente, durante o período de garantia, e não 
fornece equipamentos para reposições em reparações dos mesmos, 
para armazenamento de produtos.

7. A não concessão de garantia poderá ocorrer quando:

7.1 O equipamento vier a sofrer reparos por assistências técnicas não 
autorizadas pela Zero Grau.

7.2 Receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, 
quedas, transporte, variação elétrica acima do especificado, mau 
aterramento, sobrecarga, agentes da natureza, agentes químicos, 
modificações ou utilização para fins a que não se destina ou qualquer 
ocorrência imprevisível. 

7.3 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, erro de 
operação ou qualquer aplicação não prevista no Manual do Usuário.

7.4 A etiqueta com o modelo e número de série do equipamento seja 
alterada, rasurada ou retirada.

7.5 Violação do equipamento sem autorização da Zero Grau como 
alterações em grades, gancheiras, iluminação.

7.6 Os equipamentos estejam expostos a ação de sol e chuva

8. Não se incluem nessa garantia materiais elétricos, tais como: 
chaves elétricas, bobinas, resistência, lâmpadas, motores elétricos, 
fusíveis, bem como quaisquer outros componentes que venham a 
sofrer danos pelo fato de o equipamento ter sido ligado a rede elétrica 
imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, penetração de 
líquidos, incêndio, desabamento, saque, roubo, quedas e fenômenos 
naturais ou por insetos ou roedores aos equipamentos.

9. A Zero Grau atenderá o produto em garantia somente em território 
nacional.

10. Esta garantia limita-se ao equipamento fornecido e não abrange 
responsabilidades por danos gerais, diretos ou indiretos, inclusive 
danos emergentes, lucros cessantes ou indenizações consequentes.

11. A Zero Grau reserva-se o direito de alterar as características 
gerais, técnicas e visuais de seus equipamentos e produtos sem aviso 
prévio.

(45) 3253-8000
www.zerograu.com

the cool company

CAPÍTULO 6:
SOBRE A GARANTIA

6.1 Casos não cobertos pela garantia:
Manutenção periódica e ajustes.

Modificação sem autorização prévia ou uso de peças que não 
sejam originais e sem a permissão prévia por escrito do 
fabricante.

Danos causados por instalação inadequada, fonte de 
alimentação errada, abastecimento de água ou drenagem 
não eficiente, entre outros.

Custos relacionados ao aumento de mão-de-obra, férias ou 
horas extras, tempo e despesas de viagem, reparos sem 
sentido, etc. Os custos adicionais causados pela manutenção 
não prevista no local de instalação da máquina também não 
são cobertos pela garantia.

Danos causados por uso indevido, abuso, negligência de 
peças, etc.

Danos ou problemas causados por não estar em 
conformidade com os requisitos técnicos deste manual para 
instalação, limpeza ou reparo da máquina.

Outros danos causados intencionalmente não incluídos na 
listagem acima.

Nota: O serviço de garantia deve ser efetuado 
exclusivamente por profissional ou empresa de 
assistência técnica autorizada pelo fabricante.

6.2 Certificado:



(45) 3253-8000

www.zerograu.com

Para mais informações, sugestões e reclamações:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
E-mail: sac@zerograu.ind.br

Horário e telefone de contato do plantão consulte no site:
www.zerograu.com/contato

the cool company

MEIO AMBIENTE
A Zero Grau segue medidas 
previstas pelo Protocolo de 
Montreal, tratado internacional 
de 1987 que estabelece 
medidas com vistas à proteção 
da camada de ozônio, 
protegendo o planeta Terra.

A Zero Grau está preocupada 
com o cliente e o meio ambiente. 
Por isso, quando os 
equipamentos produzidos pela 
empresa deixarem de cumprir 
com sua finalidade, algumas 
providências devem ser 
tomadas:

Tirar as portas para que 
nenhuma pessoa corra o 
risco de ficar presa em seu 
interior. 

Manter longe do fogo, pois 
se trata de material 
inflamável; 

Evitar o acúmulo de água 
no seu interior, não 
permitindo que o espaço se 
torne foco de proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, da 
febre chikungunya e do 
zika vírus; 

O óleo do sistema de 
refrigeração é poluente e 
contamina o solo. Portanto, 
deverá ser remetido a 
locais que recolham este 
tipo de material. 

Ao longo de sua história, a Zero Grau sempre manteve 
foco em fabricar e comercializar máquinas e 
equipamentos para refrigeração. Como o nome da 
empresa já diz, o frio é a parte fundamental do seu 
negócio! Condensar este frio para manter refrigerado 
Alimentos e Bebidas dentro dos equipamentos é a base 
para atender diversos ramos de atividade.

Isso se torna a parte principal da atuação da empresa: 
entregar refrigeração eficiente com produtos que 
cumprem muito bem sua função.

Para manter liderança em um mercado é preciso 
inovação. Inovar não é só criar algo completamente 
incomum, é também atualizar o que já existe com foco 
em atender o mercado consumidor dentro de sua 
realidade, resolvendo situações do dia a dia das 
pessoas. O objetivo é sempre oferecer soluções 
práticas aos clientes dos mais diversos ramos de 
atividade.

A empresa está sempre atenta às evoluções da 
tecnologia mas sem esquecer das pessoas, pois sabe 
que elas são a base de toda atividade humana.

Com absoluta certeza, os equipamentos Zero Grau 
fazem parte do caminho de sucesso de seu negócio, 
tornando-o mais rentável e eficiente.


