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MARCAS COMERCIAIS
Todos os termos mencionados neste manual são marcas bem conhecidas, marcas comerciais
registradas ou marcas de serviço que foram devidamente rotuladas como tal. Outros produtos,
serviços ou termos que são mencionados neste manual podem ser marcas registradas, marcas
comerciais registradas ou marcas de serviço dos respectivos proprietários. A Alliage S/A não faz
nenhuma reivindicação a estas marcas. O uso de um termo neste manual não deve ser considerado
como uma influência sobre a validade de qualquer marca comercial, marca registrada ou marca
de serviço.
D700 e BioSeal são marcas comerciais registradas pela Alliage S/A.
Copyright © 2021 Alliage S/A. Todos os direitos reservados.
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1.INFORMAÇÕES GERAIS
1.1.PREZADO CLIENTE

Parabéns pela excelente escolha. Ao comprar equipamentos com a qualidade ALLIAGE, pode ter
certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatível com os melhores do mundo em sua classe.
Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento, descrevendo detalhes
importantes que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos
problemas que eventualmente possam ocorrer.
Este manual deve ser lido por completo e conservado para futuras consultas.

1.2.INDICAÇÃO PARA USO

Este equipamento deve ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada (profissional devidamente
regulamentado, conforme legislação local do país) observando as instruções contidas neste manual.
É obrigação do usuário usar somente o equipamento em perfeitas condições e proteger a si, pacientes
e terceiros contra eventuais perigos.

1.3.CONTRAINDICAÇÃO
Nenhuma conhecida.
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1.4. SIMBOLOGIA

Os símbolos a seguir são usados tanto ao longo deste manual como no produto. Certifique-se
de que você entende plenamente cada símbolo e siga as instruções que o acompanha.

Frágil, manusear com cuidado

Empilhamento máximo

Proteger da chuva

Este lado para cima

Fabricante

Data de Fabricação

Advertência geral

Atenção

Número do modelo

Número de série

Modelo

Número do catálogo

Indica que o produto deverá
ser levado a um local especial
de coleta de lixo no final de
sua vida útil. Aplica-se tanto
ao dispositivo quanto aos
acessórios.

Ação obrigatória

Instruções de uso

Temperatura alta

8

2
ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES
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2. ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES
Advertências gerais
Leia e entenda todas as instruções contidas nestas instruções de uso antes
de instalar ou operar este equipamento.

Usar somente o equipamento em perfeitas condições e proteger a si, pacientes
e terceiros contra eventuais perigos.

Este equipamento deve ser instalado e operado por pessoal familiarizado com
as precauções necessárias.
•
•
•
•

Não derrame líquidos no corpo do dispositivo.
Nunca opere o dispositivo em um ambiente úmido.
Use o dispositivo apenas com os acessórios fornecidos.
Não altere o dispositivo nem abra os gabinetes.
Indicação geral de proibição. A funcionalidade do sistema pode ser destruída
no caso de uso incorreto. Se alterações não autorizadas tiverem sido feitas no
sistema e acessórios fornecidos, a garantia do fabricante será anulada. A Alliage
não aceitará nenhuma responsabilidade ou obrigação pelo funcionamento
inadequado do produto nesse caso.

Se ocorrer uma das seguintes condições, desconecte o dispositivo da tomada elétrica e entre em
contato com o serviço técnico autorizado:
• O cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação estão danificados.
• O dispositivo foi exposto à água.
• O dispositivo foi danificado.
• O dispositivo não funciona corretamente quando as instruções de operação são seguidas.

Existe o risco de choque elétrico ao abrir ou tentar abrir qualquer parte do
sistema; somente serviço técnico autorizado deve abrir partes do sistema.
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Durante o transporte
O equipamento deve ser transportado e armazenado, observando o seguinte:
• Manusear com cuidados para evitar quedas, vibrações excessivas e impactos;
• As setas da embalagem devem estar apontando para cima;
• Não empilhar acima da quantidade indicada na embalagem;
• Proteger contra a luz solar, umidade, água e poeira;

Durante a instalação do equipamento
• Coloque o equipamento em um local onde ele não estará em contato com a umidade ou água.
• Instale a unidade num local onde não será danificado pela pressão, temperatura, umidade, luz
solar direta, poeira, sais ou produtos corrosivos.
• O equipamento não deve ser submetido à vibração excessiva ou choque (incluindo durante o
transporte e manipulação).
• Este equipamento não foi projetado para uso na presença vapores de misturas anestésicas
inflamáveis ou óxido nitroso.
• Devem ser seguidas as recomendações.

Antes do uso do equipamento
Para ajudar a garantir uma higiene adequada e proteger contra doenças infecciosas, antes da primeira
utilização, o equipamento deve ser limpo e desinfetado observando as instruções contidas neste manual.

Durante o uso do equipamento
• Para operar o equipamento, o pessoal de operação deve:
- Ler e entender o manual do usuário.
- Estar familiarizado com a estrutura e funções fundamentais deste equipamento.
- Ser capaz de reconhecer irregularidades no funcionamento do equipamento e implementar as
medidas apropriadas, quando necessário.
• Se este produto for exposto a água, umidade ou substâncias estranhas, desligue-o imediatamente
e entre em contato com um Centro de Serviço Autorizado Alliage.
• Em caso de dano ou defeito, não use o equipamento e entre em contato com um Centro de Serviço
Autorizado Alliage.
• Não use o equipamento se algum de seus compartimentos ou peças estiver danificado, solto ou
tiver sido removido. Entre em contato com um Centro de Serviço Autorizado da Alliage e solicite
o reparo ou a substituição de quaisquer gabinetes ou peças danificadas, soltos ou removidos do
equipamento antes de usar o equipamento novamente.
• Não toque no equipamento ou use-a se ela estiver sendo reparado ou se os gabinetes do
equipamento tiverem sido removidos.
• Não abra nem remova nenhum dos gabinetes do equipamento. Nenhuma parte interna pode ser
reparável pelo usuário.
• O operador não pode utilizar ferramentas para abrir o equipamento.
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Após a utilização / operação do equipamento
•
•
•
•

Desligue o equipamento se não estiver em uso por muito tempo.
Realize a limpeza e desinfecção conforme instruções contidas neste manual.
Não desconecte o cabo ou outras conexões sem necessidade.
Nenhuma modificação neste equipamento é permitida.

Precauções em caso de alteração do funcionamento do equipamento
Se o equipamento apresentar alguma anormalidade verifique se o problema está relacionado em
algum item listado no tópico “Diagnóstico de problemas” deste manual do usuário.
Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, entre em contato com uma
Assistência Técnica Autorizada Alliage.
O fabricante NÃO se responsabiliza:
• O equipamento seja utilizado para outros fins que não aqueles para os quais
foi concebido.
• Danos causados ao equipamento ou operador, como resultado de instalação
incorreta e procedimentos de manutenção em desacordo com as instruções de
operação que acompanha o equipamento.

Precauções em caso de inutilização do equipamento
Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do equipamento, quando o mesmo for inutilizado,
estes devem ser descartados (conforme legislação vigente) em local apropriado, pois os materiais
existentes em seu interior podem contaminar o meio ambiente.
Para o Espaço Econômico Europeu (EEE), este produto está sujeito à Diretiva 2012/19/EU, bem
como às leis nacionais correspondentes. Esta diretiva exige que o produto deverá ser levado a um
local especial de coleta de lixo no final de sua vida útil. Aplica-se tanto ao dispositivo quanto aos
acessórios.
Entre em contato com o revendedor se a disposição final do produto for necessária.

Esse equipamento não deve ser eliminado como lixo doméstico.
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA
3.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A Seladora BioSeal foi projetada para uma selagem hermética de papéis grau cirúrgico,
garantindo a esterilidade dos artigos desde a esterilização até o momento de uso.
A Seladora BioSeal é um termoselador controlado eletronicamente com uma faixa de vedação
de 12 mm adequada para resistir aos processos de esterilização das modernas esterilizadoras com
pré-vácuo fracionado e para garantir a tempo a esterilidade das embalagens.
O controle de calor eficiente na área de vedação é alcançado graças ao ajuste automático de
temperatura, garantindo um desempenho alto e constante.
A estrutura sólida em plástico e alumínio e a forma ergonômica ajudam a manter um alto nível
de higiene e excelente estabilidade durante o uso.
Tudo isso com o objetivo de oferecer um produto adequado às necessidades diárias da área
médico-odontológica.

3.2. PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO

Equipamento para selagem de papel grau cirúrgico por meio de barras em alta temperatura
que são pressionadas sobre o mesmo com auxílio de uma alavanca, o que proporciona uma selagem
hermética. Dotado também de uma lâmina de dois gumes que após a selagem possibilita um corte
de maneira fácil em ambos os sentidos.

O uso não intencional do sistema pode resultar em ferimentos físicos ao
paciente e ao operador e danos ao sistema.

3.2.1. Perfil do usuário

A Seladora BioSeal pode ser utilizada por ambos os sexos, com o nível mínimo de alfabetização
com capacidade de ler e compreender imagens, símbolos, ícones, caracteres ocidentais (fonte Arial),
caracteres alfas numéricos, não podendo apresentar um grau de imperfeição visual para leitura ou
visão e grau médio de comprometimento da memória recente, não estando em capacidade claras
de executar as atividades e funções do produto de maneira corretas a profissão.
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3.3. PRINCIPAIS COMPONENTES DO PRODUTO
3.3.1. Partes que acompanham o produto
10

01
02

09
08

03

07

04
06
05

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

-

Bobina de papel grau cirúrgico
Manípulo de corte
LED de aviso
Painel de operação
Chave liga/desliga
Saída do cabo de alimentação
Manípulo de vedação
Alça para suporte
Suporte de papel grau cirúrgico
Divisor de bobinas
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4. INSTALAÇÃO
O serviço técnico está à sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou
fornecer mais informações.

A instalação elétrica deve ser fornecida com ligação à terra.

4.1. PRECAUÇÕES GERAIS
- Instale a Seladora sobre uma superfície plana, deixando espaço suficiente para o seu funcionamento
e ventilação adequada;
- Certifique-se de que a superfície é forte o suficiente para suportar a unidade e o peso da bobina;
- Não instale próximo a pias para evitar contato com água ou líquidos que possam causar curtoscircuitos ou situações potencialmente perigosas para o operador;
- Não instale em ambientes úmidos ou mal ventilados;
- Não instale em ambiente com presença de gases ou vapores inflamáveis e/ou explosivos;
- Instale a unidade de forma que o cabo de alimentação não fique dobrado ou pressionado ao longo
de seu percurso até a tomada.

4.2. CONEXÃO ELÉTRICA
De acordo com as normas vigentes, a unidade deve ser ligada a uma tomada da instalação elétrica
com potência adequada ao consumo da unidade e provida de ligação à terra.

4.3. PREPARAÇÃO DO PRODUTO
1) Remova cuidadosamente o conteúdo da embalagem.
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2) Insira o painel de operação no espaço apropriado. Em seguida, puxe para trás as alças para
suporte até chegar à mesa.

3) Insira o suporte de papel nas alças, verificando se os furos na extremidade do tubo encaixam
corretamente nos encaixes presentes nas alças.

4.4. INSTALAÇÃO DA BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
- Insira a bobina no suporte de papel grau cirúrgico.
- Instale o suporte de papel grau cirúrgico nas alças para suporte (conforme descrito no parágrafo
anterior), posicionado de forma que a esteira de papel se desenrole para baixo e com o filme de
polipropileno para cima. Em seguida, aperte o divisor de bobinas.
Caso necessite de auxílio na instalação, entre em contato com o suporte técnico
autorizado Alliage.
Telefone: +55 (16) 3512-1212
Endereço: Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450m - Recreio Anhangüera – Ribeirão
Preto-SP/ Brasil CEP 14097-500
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5. OPERAÇÃO
5.1. PREPARAÇÃO
- Verifique se o manípulo de vedação está posicionado na extremidade mais alta da guia. Ligue a
Seladora através do interruptor localizado no lado direito da parte inferior.
- O LED verde frontal piscará, significa pré-aquecimento da Seladora.
- A resistência de aquecimento é alimentada e a temperatura aumentará gradualmente. Ao atingir
o nível ideal para uma vedação adequada, o LED verde frontal permanece aceso de forma contínua.

5.2. INSERÇÃO DE PAPEL
- Passe o papel grau cirúrgico por trás e entre as barras de pressão e selagem, de modo que o lado do
papel fique para baixo e a lado plástico para cima, se necessário, você pode medir o tamanho antes
de selar e cortar.

5.3. SELAGEM E CORTE
- Baixe o manípulo de vedação da posição 1 para a posição 2.
O LED verde piscará rapidamente até o término da vedação, indicado por um sinal acústico.
- Deslize o manípulo de corte para a extremidade oposta.
- Levante o manípulo de vedação da posição 2 para a posição original 1.
- O LED frontal voltará a ficar verde de forma contínua e o sinal acústico será desligado. O papel
agora está selado em uma extremidade.

01
02
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5.4. ACABAMENTO
- Coloque os instrumentos no lado aberto do papel e insira a extremidade não selada na fenda frontal
(F) alguns centímetros, até que a extremidade do papel esteja alinhada com a fenda superior (G).
- Realize as operações de vedação conforme descrito anteriormente.

G

F
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6. LIMPEZA
6.1. LIMPEZA GERAL
Antes de limpar o equipamento, desligue a chave geral e aguarde até que o
mesmo esfrie completamente.
O equipamento não necessita de cuidados especiais, recomenda-se apenas que o usuário o limpe
periodicamente.
Para a limpeza utilize um pano limpo e macio umedecido com sabão neutro e depois realize a
secagem com um pano limpo e macio ou toalha de papel.

A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou
hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento.

Seque perfeitamente as superfícies e remova qualquer resíduo resistente remanescente.
Tenha sempre em mente os seguintes avisos gerais:
- Não submeta a unidade a jatos de água diretos, sob pressão ou aspersão. Qualquer infiltração
nos componentes elétricos internos pode prejudicar irremediavelmente o seu funcionamento;
- Não utilize esponjas abrasivas, escovas metálicas (ou outros materiais agressivos) ou produtos
para limpeza de metais, tanto sólidos como líquidos.
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7
DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
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7. DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
7.1. SINAL DE AVISO DO OPERADOR
SINAL

CAUSA

AÇÃO

O LED está piscando em verde.

A máquina está aquecendo.

Aguarde até que a luz pare
de piscar.

O LED fica verde de forma
constante.

A máquina está pronta para
uso.

-

O L E D v e r d e p i s c a O manípulo de vedação foi
rapidamente por 3 segundos, abaixado e a máquina está
o LED vermelho fica sempre selando.
aceso por 3 segundos com
um bipe.

Após o aviso soar, mova a alça
de corte para o lado oposto
e termine de cortar o papel,
retire o papel e levante o
manípulo de vedação.

O LED vermelho pisca A
máquina
e n t r a Pressione o manípulo de
b r e v e m e n t e a c a d a 3 automaticamente no modo vedação e levante-o de volta
segundos.
de espera se não houver para a operação normal.
trabalho em 30 minutos.
Os LEDs vermelho e verde 1 . A m á q u i n a s i n a l i z a a 1. Desligue e tente novamente
estão sempre acesos ao presença de um problema no o uso do equipamento. Se
mesmo tempo.
sistema de aquecimento.
o sinal se repetir, entre em
contato com o suporte técnico
autorizado.
2. A bobina de indução do 2. Substitua a bobina de
aquecedor está quebrada.
indução.
O LED fica vermelho e emite
um tom de aviso. Após o tom
de aviso terminar, o LED
vermelho pisca uma vez a
cada 3 segundos.

1. A operação de vedação foi Levante manípulo de vedação
concluída.
e remova o papel.
2. O manípulo de vedação Levante manípulo de vedação.
não é reiniciado quando a
máquina é ligada.
3.O manípulo de vedação foi
abaixada antes de atingir
a temperatura de operação
adequada.
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7.2. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
No caso de encontrar algum problema na operação, siga as instruções abaixo para verificar e
consertar o problema, e/ou entre em contato com seu representante.

PROBLEMA

POSSÍVEL CAUSA

SOLUÇÃO SUGERIDA

O plug do cabo de alimentação não
Coloque o plug corretamente.
está inserido na tomada.

O equipamento não liga.

Falta de energia na tomada de
alimentação.

Verifique a possível causa
da falha de energia e tente
novamente.

O interruptor esta desligados.

Coloque o interruptor na
posição ON.

Fusíveis da rede queimados.

Substitua os fusíveis.

O Led não funciona.
O LED não pisca quando a
Seladora está ligada.

Resistência de aquecimento
quebrada.
Falha no cartão eletrônico.

Contate o Serviço de
A s s i s tê n c i a Té c n i c a
Autorizada.

A vedação do papel é
realizada, mas o LED
Contate o Serviço de
permanece fixo em verde Falha do microinterruptor de fim de
A s s i s tê n c i a Té c n i c a
(em vez de vermelho) e funcionamento.
Autorizada.
nenhum sinal acústico é
ouvido.
Pressão insuficiente na área de
vedação.
O equipamento não está Perfil de borracha de silicone
selando.
danificado.
A resistência não atinge a
temperatura de operação
Dificuldade no corte do
Lâminas consumidas.
papel.

Contate o Serviço de
A s s i s tê n c i a Té c n i c a
Autorizada.

Contate o Serviço de
A s s i s tê n c i a Té c n i c a
Autorizada.

Caso o problema persista, entre em contato com o Departamento de Serviço Alliage.
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Procedimentos de manutenção de correção, preventiva ou assistência podem
ser realizados somente por serviço técnico autorizado pelo fabricante.

Todas as instruções para uso do equipamento como pretendido são fornecidas neste guia do
usuário.
Se algum problema for detectado e não puder ser corrigido com as instruções na seção de
diagnósticos de problemas, entre em contato com o Departamento de Atendimento Alliage.

7.3. INSPEÇÃO PERIÓDICA
É imperativo que este equipamento seja inspecionado regularmente para garantir a segurança
operacional e confiabilidade funcional. Esta inspeção deve ser feita por pessoal familiarizado com
as precauções necessárias para evitar a exposição do paciente ao risco.
A inspeção periódica deve ser realizada em intervalos regulares (pelo menos uma vez por ano)
para assegurar que o produto está permanentemente seguro e operacional. Todos os componentes
sujeitos a desgaste normal devem ser verificados e, se necessário, substituídos.
O fabricante e o montador/instalador estão isentos de responsabilidade de que os resultados
padrão não estejam conformes nos casos em que o usuário não realize a manutenção recomendada
pelo fabricante.
Nem a inspeção, nem serviço é parte da garantia do equipamento.
A manutenção realizada deve ser documentada e mantida com o equipamento.
O quadro a seguir dá uma descrição dos itens de inspeção principais e frequência recomendada.
Item
Operação / Sistema de
segurança

Descrição da inspeção

Frequência
recomendada

Acionamento do botão on / off (Visual).

Diário

Partes elétricas

Sobreaquecimento/Ruído/Cheiro de queimado
(Auditivo e visual).

Mensal

Partes e peças

Operação/Ruído/Vibração/Quebras (Auditivo e
visual).

Mensal

Caso sejam detectados problemas durante a inspeção, entre em contato com o Departamento
de Serviço Alliage.

7.4.MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Além da inspeção anual, para garantir uma longa durabilidade e bom funcionamento de seu
equipamento, é importante realizar uma manutenção preventiva em um período máximo de três
(3) anos.
Entre em contato com o Departamento de Serviço Alliage sobre a nossa revisão periódica e
programa de manutenção preventiva.
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7.5.MANUTENÇÃO CORRETIVA
Não abra o equipamento ou tente concertá-lo sozinho ou com a ajuda de alguém
sem treinamento ou autorização. Isso pode agravar o problema ou produzir
uma falha que pode comprometer a segurança do equipamento.

O manual de serviço está disponível apenas para Assistência Técnica Autorizada.

A Alliage declara que o fornecimento de diagramas de circuito, listas de componentes ou
qualquer outra informação que forneça assistência técnica em nome do usuário, pode ser solicitado
desde que previamente acordado entre o usuário e a Alliage.
A garantia será anulada se as peças originais forem removidas / substituídas por técnicos de
serviço não autorizados.

7.6.SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS
A lâmina deve ser trocada periodicamente ou quando houver problemas de corte de papel.

7.7.SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS
Os fusíveis estão no porta-fusíveis acima da saída do cabo de alimentação.
- Retire o plug do cabo de alimentação.
- Remova a caixa porta-fusíveis com uma chave de fenda.
- Substitua o fusível por um equivalente.
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8
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alliage S/A Industrias Médico Odontológica
Telefone: +55 (16) 3512-1212
Rodovia Abrão Assed, Km 53 – CEP 14097-500 –Ribeirão Preto – SP –Brasil
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8.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
8.1.INFORMAÇÕES DO APARELHO
INFORMAÇÕES GERAIS
Tensão de alimentação

200V~240V

100V~120V

1

1

50/60 Hz

50/60 Hz

100 W

100 W

Número de fases
Frequência
Potência nominal
Chamada de isolamento
Fusíveis

1/IPXO

1/IPXO

2-5x20 F10AL250V

2-5x20 F10AL250V

Condições ambientais para as quais o dispositivo Uso interno
foi projetado
Altitude até 3000m
Temperatura: +5/+40°C
Umidade máxima relativa: 10%
Categoria de instalação (categoria de
sobretensão):II
Interruptor

Bipolar

Dimensões de selagem

12 x 300 mm

Tipo de vedação

Em temperatura constante

Tipo de vedação

Com ciclo contínuo e temperatura constante

Temperatura nominal de operação da resistência 180°C
de aquecimento
Comprimento máximo de vedação

12 mm

Largura máxima de vedação

300 mm

Material selável

Papel/filme de polipropileno

Diâmetro máximo da bobina

200 mm

Orientação do papel/filme de polipropileno

Filme de polipropileno orientado para cima

Dimensões da embalagem

540 x 330 x 240 mm

Peso líquido

5 Kg

8.2.DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
A Seladora está equipada com os seguintes dispositivos de segurança, dos quais listamos uma
breve descrição junto com sua função:
- Fusíveis de rede (ver dados na tabela acima);
Proteção do equipamento contra falhas elétricas internas.
Ação: corte a fonte de alimentação elétrica.
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- Desligamento automático do circuito de aquecimento;
Se o manípulo não for levantado novamente após a conclusão da vedação, o circuito de
aquecimento será desativado automaticamente. Esta operação será indicada por um sinal acústico
e LEDs vermelhos intermitentes.
- Design anti-esmagamento de dedos;
Proteção contra esmagamento acidental dos dedos durante o movimento do manípulo.
-Sistema Stand-By Automático.
Após um período de inatividade de 30 minutos, a máquina entrará em modo de espera, desligando
a resistência de aquecimento.
Este dispositivo protege contra riscos de superaquecimento causados por uma falha no
desligamento do equipamento no final do uso, criando uma economia significativa de energia ao
mesmo tempo.
- Faca de corte protegida;
Design exclusivo com faca de corte totalmente inacessível por fora.
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9
GARANTIA
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9.GARANTIA
Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia, termos e condições contidos no
Certificado de Garantia que acompanha o produto.
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10
SERVIÇOS AUTORIZADA ALLIAGE
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10.SERVIÇOS AUTORIZADA ALLIAGE
Todos os serviços realizados no equipamento deverão ser realizados por um Assistente Técnico
Autorizado, pois, de outra maneira, não serão cobertos pela garantia.
Caso precise solicitar esquemas elétricos e ou especificação de componentes que não esteja
declarado no manual do usuário use o Serviço de Atendimento ao Consumidor Alliage para realizar
a solicitação.
Telefone: +55 (16) 3512-1212
Endereço: Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450m - Recreio Anhangüera – Ribeirão Preto-SP/
Brasil CEP 14097-500
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