Modelos
RFI 50, RFI 100 e RFI 150
Especificações
Reservatório em aço inoxidável
Gabinete em aço inoxidável.
Quatro torneiras de acionamento rápido para o modelo RFI
150 e duas torneiras para os modelos RFI 50 e RFI 100.
Registro para dreno.
Unidade frigorífica selada (moto-compressor).
Serpentina externa (não fica em contato com o refresco)
com isolamento térmico em PU.
Tabela com especificações técnicas e consumo de energia.
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Instalação
Instalar a refresqueira em locais internos conforme grau de
proteção IPX0 classe I e em superfície plana, evitando o
desbalanceamento e o possível tombamento. Deve-se
escolher local que permita sua instalação de no mínimo, a
30 cm da parede e de qualquer outro aparelho, permitindo a
livre circulação de ar pelas aberturas laterais. Do contrario,
poderá haver menor rendimento.
Nunca instalar sua refresqueira próximo a locais quentes
ou à equipamentos que irradiam calor como fogões, fornos,
estufas,

máquina

de

lavar

refresqueira dos raios solares.

louça,

etc.

Proteja

sua

Verifique se a voltagem do equipamento é a mesma do
local a ser instalado (monofásico em 127V ou 220V).
Oriente-se

pela

voltagem

indicada

no

cordão

de

alimentação da refresqueira e pela Nota fiscal compra.
As refresqueiras Begel são fornecidas com Plug tripolar
padrão brasileiro, as quais deverão ser ligadas em tomadas
já com os devidos aterramentos sem adaptações e em
tomada exclusiva. Nunca inutilize o pino terra do plug pois
nesse caso ocorrerá a perda da garantia de fábrica além de
um possível acidente elétrico. Caso sua instalação elétrica
não esteja adequada, solicite as devidas alterações por um
eletricista capacitado e de sua confiança.
Desligue o plug da tomada toda vez que se fizer necessária
qualquer manutenção.
Não remova ou movimente a refresqueira quando os
reservatórios

estiverem

com

produtos

ou

em

funcionamento.
Para a RFI 50 monte o registro do dreno girando-o no
sentido horário, e encaixe

as pingadeiras abaixo do

equipamento, sem uso de ferramentas;

Para as RFI 100 e RFI 150, monte as torneiras e o dreno
girando-as no sentido horario, sem o uso de ferramentas.
Monte as pingadeiras encaixando-o no alojamento frontal.

Importante:
No caso de uma eventual troca do cordão de alimentação
isso só deverão ser executado pela assistência técnica
autorizada Begel ou por pessoa qualificada.
Limpeza
No primeiro uso, e nas situações em que ocorrer troca ou
reposições de refrescos , é necessario proceder uma
assepsia no equipamento.
Lave o tanque de inox com agua e um pouco de detergente
neutro escoando através do dreno.
Coloque outra quantidade de água dessa vez levemente
pré-aquecida para enxague e ligue a bomba para que
percorra todo o circuito, retirando a agua por todas as
torneiras e o excedente pelo dreno. Repita essa operação
ate que se verifique a total limpeza interna. Para limpeza
externa utilize somente água e um pouco de detergente

neutro com um pano macio, não use cloro ou água
sanitária.

Nunca

jorre

agua

para

não

danificar

os

componentes elétricos, caso contrário ocorrera a perda da
garantia do fabricante.
Condições de Uso
Após a assepsia , sua resfrequeira estará em condições de
uso.
Abasteça sua resfrequeira com suco concrentrado ja
diluido. O nível máximo possível é até o bico de jato.
Nunca adicionar o pó e o açucar dentro do reservatorio.
Esses elementos poderão travar a eletro-bomba. Faça
antes a mistura em um outro reservatório.
Ligue o sistema de refrigeração e o sistema de circulação
de liquido. Em aproximadamente 5 horas a temperatura
estara em torno de 7º C.
Advertências
Só ligue o JATO quando o reservatório estiver com líquido.
Caso contrário haverá superaquecimento da eletro bomba

com possível travamento e consequentemente a perda da
garantia.
Após o uso, sempre retirar o refresco que restar no
reservatorio e emediatamente proceder a devida limpeza
conforme orientação acima.
Este equipamento só pode ser manuseado por um adulto e
treinado para seguir as recomendações deste manual.
As refresqueiras industriais Begel foram concebidas para
uso de refrescos industrializados

com seus prazos de

validade fornecidos pelo fabricante o que nos exime quanto
a qualidade e durabilidade do produto consumido.
Pronto! Agora você está apto a utilizar e aproveitar o que de
melhor suas refresqueiras podem oferecer.
A Begel dispõe de uma rede autorizada pronto para seu
chamado:
pelo

telefone

11

22078888

ou

atraves

do

e-mail:

assistecnica@begel.com.br
Agradecemos

a

preferência.

importante para nós!
Certificado de Garantia

Você

cliente

e

muito

As refresqueiras industriais Begel são garantidas pelo
periodo de 12 meses a partir da data da nota fiscal de
venda (já computado o período de garantia legal) contra
defeitos

de

fabricação,

desde

que

observadas

as

recomendações contida neste manual. Não estão cobertos,
por esta garantia de 12 meses, eletro bombas, torneiras, e
outros

componentes

que

apresentarem

defeitos

por

desgaste natural e de uso, mas pelo periodo de 03 (três
meses) conforme previsto pelo codigo de defesa do
consumidor.
Sempre que nessecitar da assistência tecnica, entre em
contato com um Posto Autorizado Begel ou diretamente
com a Fábrica, não permitindo que outras pessoas tentem
consertar o equipamento.
A não observância de todas as recomendações invalidará a
garantia.

