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ANTES DE INSTALAR SEU APARELHO

INSTALAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR SEU APARELHO

UTILIZAÇÃO

RELAÇÃO DE COMPONENTES

DESCRIÇÃO

Gaveta do Queimador

Dispensador de Resíduos

Queimador

Tubo da Entrada de Gás

Pé

ITEM

01 Prensa Pão

Chapa

05

03

07

02

06 Regulador de Gás

04 Gaveta de Resíduos

08

09

170mm 700mm 400mm 11kg 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Para garantir um melhor desempenho deste equipamento,
leia atentamente as instruções.

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA PESO

Todos os componentes que incorporam o equipamento são 
construídos com materiais selecionados, dentro dos padrões 
de testes da TRON.

Antes de utilizar seu equipamento, devem-se lavar todas
as chapas que entram em contato com o alimento. Utilize
esponja úmida e sabão neutro.

ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER UTILIZADO

COM GÁS GLP.

 INSTALAR 1 BOTIJÃO P-13.

-Este produto não se destina à utilização por pessoas 
(inclusive 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 produto 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 produto.
-Instale seu equipamento em área arejada, protegido de 
umidade e corrente de vento, de modo a eliminar gases 
provenientes de combustão.
-Nunca deixe a mangueira de gás encostar nas partes 
quentes do equipamento.
-Recomendamos deixar espaço livre de pelo menos 20cm
em torno do equipamento.
-Não faça instalação próximo a materiais inflamáveis.
-Para sua segurança, não use e nem guarde produtos 
inflamáveis próximo a qualquer equipamento a gás.
-Seu equipamento está regulado para funcionar com gás de 
botijão (GLP).
-A fixação da mangueira deve ser feita com abraçadeiras 
metálicas nas extremidades do tubo para evitar vazamentos.
-Não é permitido o uso de emendas na mangueira de gás.
-Após a instalação verifique a existência de vazamento de 
gás, utilizando detergente. Nunca use fogo para localizá-los.
-Quando seu equipamento não estiver em uso, mantenha a 
válvula de registro (saída do botijão) fechada.
-Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes
de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento
está resfriado.
-Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando 
ocorrer algum problema durante sua utilização, encaminhe 
o produto para a Assistência Técnica Autorizada da Tron.
-A utilização de peças ou acessórios, que não sejam originais 
de fábrica podem provocar danos ao aparelho e provocar 
acidentes pessoais.

Conecte a mangueira na entrada de gás do equipamento, 
fixando-a com uma abraçadeira metálica.

Este equipamento é fabricado em chapa inox revestida com 
filme plástico de proteção. Retire toda a proteção antes de 
usar o equipamento.

1. Antes de usar remova com álcool a camada protetora 
na superfície da chapa.

2. Unte a superfície da chapa com óleo vegetal sempre 
que for utilizar.

3. Abra o registro do gás na válvula fixada no botijão.

4. Gire o botão de controle de gás para a posição desejada, 
fogo alto ou baixo, puxe a gaveta do queimador e acenda o 
queimador.

5. Verifique se os queimadores acenderam por completo, 
evitando assim vazamentos e acúmulos de gás no interior
do equipamento.

6. Aguarde aproximadamente 15 minutos para o pré- 
aquecimento.

7. Quando não estiver utilizando o equipamento, mantenha-
o em fogo baixo, mantendo assim a temperatura.

2 3 4

Não use válvulas de alta pressão neste equipamento. 

Risco de vazamento de gás, incêndio e perda da garantia.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Após o uso, siga as instruções abaixo:

– Desligue o equipamento.
– A limpeza deve ser feita com o equipamento frio.
– Utilize água e sabão neutro.
– Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes 
sobre o produto.
– Evite contato de umidade nos queimadores.



01

 

Nesta marca você pode confiar

MANUAL DE INSTRUÇÕES   

SANDUICHEIRA A GÁS 

IMPORTANTE

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 

É UMA SUBSTÂNCIA PERIGOSA, 

INFLAMÁVEL, ASFIXIANTE  E EXPLOSIVA. 

REQUER O MÁXIMO DE CUIDADO 

EM SUA UTILIZAÇÃO.

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

O QUEIMADOR NÃO ACENDE.

A CHAMA ESTÁ AMARELA.

A CHAMA ESTÁ FRACA.

 

 

 

Registro fechado Abrir registro

Falta de gás

                        SOLUÇÕES

                        SOLUÇÕES

                        SOLUÇÕES

Verificar se existe
gás no botijão

Contatar a 
assistência técnica

Verificar a abertura
do injetor

Abraçadeira reguladora
de ar fechado

Pouco gás

CAUSA   

CAUSA   

CAUSA   

Liberar a entrada de ar

Verificar a pressão do gás

Muito gás

A Sanduicheira a Gás é desenvolvida para oferecer ao 
usuário o melhor desempenho e maior qualidade. 
Testada cuidadosamente em nossa fábrica, assegura
perfeita garantia de qualidade.

16 155

A satisfação total do cliente é o nosso objetivo.
Para sugestões entre em contato conosco:

Fone/Fax: (17) 3531 7900
tron@tron.ind.br

Av. Alberto Dotti, 483 - Parque Industrial IV
CEP: 15813-350 - Catanduva - SP
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TERMO DE GARANTIA

ATENÇÃO

IMPORTANTE

 

 

 

 
 

 

 

 
 

A sanduicheira a gás Tron tem a partir de sua emissão da 
Nota Fiscal do consumidor 3 meses de garantia. A garantia é 
dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos 
decorrentes de fabricação, projeto, montagens e/ou quais 
quer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou 
inadequado ao uso regular. A garantia do produto 
compreende a mão de obra e substituição de peças no 
reparo de defeitos devidamente constatados pela 
Assistência Técnica Autorizada Tron, sendo de fabricação. 
A garantia não abrangerá:
1. Instalação incorreta do produto, uso inadequado, 
modificações estéticas e/ou maus tratos;
2. Produtos com sinais de violações;
3. Peças sujeitas ao desgaste natural. 
4. Peças danificadas em consequência de manuseio e 
instalação do produto, quedas ou atos naturais (chuvas, 
raios, inundações, etc.) 

Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá 
apresentar este termo de garantia devidamente preenchido, 
e/ou a 1ª via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal 
equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do 
não atendimento ao consumidor por parte da Empresa 
Revendedora, entrar em contato imediatamente com a 
Tron. 

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar 
que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do 
prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de 
Garantia. A Tron responde apenas pela qualidade do 
produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou 
danos causados por instalação ou mau uso. 
A garantia não cobre limpeza do aparelho. Deverá ser 
entregue para conserto no posto autorizado em boas 
condições de limpeza.
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