Saudações, comprador(a)!

Realizar o processo de montagem de ambos os lados.

Primeiramente agradecemos a preferência por nossos produtos e
garantimos que sua satisfação será garantida, pois você adquiriu
um produto moderno, inovador, de qualidade e com a marca e
tradição da ITAJOBI FOGÕES. Certiﬁcamos que as peças,
componentes e materiais usados são testados e adequados, aﬁm
de garantir a qualidade do produto. Recomendamos a leitura
completa e atenciosa do manual antes de começar a utilizar o
produto.
Lembre-se: O não cumprimento dos avisos que estão descritos
neste manual irá comprometer a segurança do usuário; Deve-se
tomar cuidado para que crianças ou pessoas com capacidade
física, sensorial e mental reduzidas não utilizem o produto; O
fabricante poderá alterar, sem aviso, o conteúdo contido neste
manual.
Montagem

Devem ser colocados 1 porca, 1 parafuso e 1 arruela em
cada ponto do «X». Totalizando um total de 4 peças de cada
na montagem desta parte.
O produto acompanha
porcas, parafusos e
arruelas necessárias para
montagem.
Em cada círculo
indicado, unir a peça de
apoio de travessa na
estrutura, utilizando 4
porcas, 4 parafusos e 4
arruelas de cada lado.

Limpeza

Após realizar a fixação de ambas as laterais na base inferior,
é hora de encaixar a base superior (quadrado) em cima para
fechar o produto.

Não deve jogar água corrente no produto.
É imprescindível secar com pano totalmente o produto,
sempre que realizar a limpeza.
E a limpeza é recomendada todas as vezes após a utilização.

PARTE SUPERIOR

Material

Produto fabricado em chapa de aço carbono revestido com
pintura Epóxi branca.

Ambos os lados devem ser fixados primeiramente na parte
inferior do produto (base com os rodízios).

PARTE INFERIOR

A limpeza deve ser realizada com pano úmido e sabão neutro,
não deve ser utilizado produtos abrasivos.

Após realizar a montagem das bases, superior e inferior,
juntamente com as laterais de apoio da bandeja, deve ser
feita a montagem da peça em forma de X na parte traseira
do produto a ﬁm de travar o equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Imagem produto completamente montado

GARANTIA: 6 MESES
1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA. Garante ao primeiro
Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado,
contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo
apresentar no prazo de 6 meses, e que impeçam seu funcionamento de acordo
com as especificações e características
anunciadas.
2 – É responsabilidade do cliente contatar a ITAJOBI FOGÕES caso haja algum
defeito de fabricação do produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600
ou pelo e-mail sac@itajobifogoes.com.br .
3 – O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota

METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.
Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155
Parque Industrial Abel Pasiani
Cep: 15840-000 - Itajobi/SP
Caixa Postal 054
Fone/Fax: (17) 3546-9600
sac@itajobifogoes.com.br

Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos ITAJOBI FOGÕES a
fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste
Certificado e o manual de Instrução.
4 – Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser
efetuados pela Assistência Técnica Autorizada da marca ITAJOBI FOGÕES.

Armário de Panificação
«Esqueleto»

5 – Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor
autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o
presente termo de Garantia devidamente preenchido.
6 – Esta Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e
controladores digitais. Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de
natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, uso de
serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada,
transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são
cobertos pela garantia.
7 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes,
peças e mão de obra correrão por conta do usuário.
8 – A montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de
segurança e ferramentas adequadas ao tipo do produto. A empresa ITAJOBI
FOGÕES não se responsabilizará por danos físicos providos da falta de uso dos
mesmos.

Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.

Manual de Instruções e
Certificado de Garantia

