
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA ABAIXO: 

  /  /   

 

Cliente:  

 Instalador:   

 

 

 
  

 

 

TECNOLOGIA EM COIFAS 

“NOSSAS COIFAS. DO SEU JEITO” 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

COIFA  RESIDENCIAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
TENSÃO 110 / 220 volts . 
FREQUÊNCIA 60 Hz 
LUMINÁRIAS 2 – modelo leds 
MOTORES 1 – modelo centrífugo 
MEDIDAS 700 x 600mm – fogão de 4 bocas 

900 x 600mm – fogão de 6 bocas 
Sob medida 

VAZÃO DE AR 1 EBM : 23 m3/minuto 
2 EBM : 46 m3/minuto 

MOTOR 1/2 HP (cada unidade) 
ROTOR Alumínio 
VELOCIDADE 1/2/3/4 

 

INTERRUPTOR DIGITAL 

 

 

 

- BOTÃO LIGAR - Toque na tela p/ acender e 
toque mais uma vez p/ acionar o motor 

- VELOCIDADE - 1/2/3/4 

- VELOCIDADE - 4/3/2/1 

- LÂMPADA - Liga/Desliga 

- TIMER - Programação p/ desligar 

- Função ajuste hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para retirar o filtro metálico, empurre o puxador do filtro 

em direção as lâmpadas, incline-o para baixo e puxe-o 

novamente em direção a frente da coifa. 

 

 



CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
A Coifatec certifica ao consumidor, estar entregando 

o produto, para uso doméstico, em perfeitas condições de 
uso e adequado aos fins a que se destina. Todo e qualquer 
eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro 
do prazo de (90) noventa dias. A confiança que tem na 
qualidade e desempenho de seus produtos, 
permite a Coifatec, conceder uma 
cobertura adicional sobre seus 
componentes pelo prazo de (03) 
três anos contados da data da 
entrega do produto . 

 
A GARANTIA SE ANULA CASO O PRODUTO: 

 
• Sofra danos provocados por acidente, utilização de 

produtos químicos não indicados neste manual ou uso 
indevido do equipamento; 

• For instalado em rede elétrica imprópria; 

• Não tenha sido operado em condições normais de 
acordo com a manual de instruções ou não for 
utilizado para os fins que se destina (uso doméstico), 
e; 

• Apresentar sinais de reparo por pessoas não 
autorizadas da assistência técnica COIFATEC. 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
FUNÇÕES DE SUA COIFA 

 
• Filtra a gordura ocasionada pela 

fritura alojando-a no filtro 
metálico. 

• Elimina de sua cozinha o ar quente e a fumaça, evitando 
depósito de gordura nas paredes da cozinha e armários. 

• Renova o ar do ambiente e não deixa o cheiro dos 
alimentos se espalharem pela casa . 

 
MANUTENÇÃO (LIMPEZA) 
 

• LIMPEZA DO FILTRO: Efetuar limpeza dos filtros metálicos 
semanalmente. Os filtros são produzidos em alumínio anodizado, 
portanto recomenda-se o uso de detergente neutro e água 
quente para facililtar a remoção da gordura. Na limpeza não 
utilizar produtos que reajam com alumínio, como produtos 
alcalinos (limpa forno) e desengordurantes. Não lavar os 
filtros em máquina de lavar louça. 

• LIMPEZA DA COIFA (partes externas): Para limpeza da coifa 
utilizar panos tipo microfibra ou material similar com álcool ou 
água com detergente neutro e não utilizar nada ( abrasivo).  

• IMPORTANTE: Coifas em aço inox efetuar a limpeza seguindo 
sempre o sentido do escovado do inox, não aplicar força e nem 
movimentos circulares, evitando assim riscos em sua coifa. 

• Após esta limpeza, recomenda-se a utilização de vasilina líquida, 
pois da brilho e revitaliza o aço. 

• LÂMPADAS: Caso queime as lâmpadas da sua coifa, contatar 
nosso Serviço de Assistência Técnica para efetuar o reparo.   



PREZADO CLIENTE 

 
 COIFATEC atua no mercado desde 1982, com seu 

maior diferencial a fabricação de produtos exclusivos 

oferecendo serviços individualizados e voltados para a 

solução das necessidades de cada cliente. Os produtos 

COIFATEC são desenvolvidos com as melhores 

matérias primas e dentro dos mais rigorosos padrões de 

qualidade e funcionamento, obtendo ótimos resultados 

com excelente desempenho. 

A COIFATEC com mais de 38 anos de mercado 

conta com uma equipe de profissionais de alta 

qualificação técnica. 
A Coifatec agradece a sua escolha e encontra-se 

sempre a sua disposição para melhor atende-lo. Para isso 

dispõe também de um site on line onde você encontra 

todos os serviços prestados pela empresa. 

www.coifatec.com.br 

 

Siga-nos nas redes sociais: 

@Coifatec.Oficial            #coifatec 

        RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS 

 
 Para o perfeito desempenho de seu produto, 

mantenha portas e janelas fechadas durante seu uso; 

 
 Para sua segurança, seu conforto e para o melhor 

desempenho deste produto recomendamos que a 

instalação do aparelho seja efetivada pela assistência 

técnica autorizada COIFATEC; 

 
 Caso o produto apresente defeito, contatar a 

empresa o mais breve possível; 

 
 Evite que pessoas não autorizadas efetuem 

reparos em sua coifa, mantendo assim sua garantia, e; 

 
 Mantenha sempre junto com este manual de 

instruções seu pedido de compra. 

 
 

Coifatec Ind. e Com. de Coifas Ltda 
Rua Ângelo Rossa, n º 10 Cep: 81.270-340 

Curitiba-PR Tel/Fax: (41) 3373-1417 
Site: www.coifatec.com.br 

E-mail: coifatec@coifatec.com.br 


