
Churrasqueira Vertical
à Gás

CERTIFICADO DE GARANTIA

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 90 dias (3  meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as 

especificações e características

GARANTIA: 6 meses

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 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.

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.

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

Manual de Instruções e 
Certificado de Garantia

Opcional: Com ou sem espetos
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Apresentação

   O produto não emite nenhum tipo de gás tóxico, não agride o meio ambiente e é super 

prática, podendo ser utilizada em apartamentos, uso doméstico, pescaria entre outros.

   A churrasqueira Vertical à gás funciona através de queimador infra vermelho traseiro, que 

é o responsável por assar a carne. Seu sistema de acendimento é a gás, com necessidade 

do uso de regulador de gás e mangueira baixa pressão. Possui estrutura fabricada em aço 

inox 430 escovado. Há no produto um coletor de resíduos (gordura) com reservatório de 

água e pés de sapata em PVC para não agredir a superfície.

Instalação de Gás

  Certifique-se de que não há vazamento nas válvulas e nas ligações das mangueiras. Para 

isso, utilize sabão ou detergente, se formar bolhas é sinal de que há vazamento. NUNCA 

UTILIZE FOGO.

   Válvula Regulador de Gás BAIXA PRESSÃO, com mangueira e abraçadeiras (2).

   O regulador de gás ideal para utilizar no produto é de   2Kg/Hora.

   Cada botijão (P-13 ou P- 45) deverá ter suas válvulas reguladoaras de pressão 

correspondentes.

   Deste modo, a alimentação do produto estará sendo de forma correspondente e, em 

conseqüência, o mesmo terá bom rendimento.

ATENÇÃO

   Sempre siga a quantidade e capacidade de botijões para cada modelo de fogão de 

maneira correta.

   Os botijões ou cilindros não devem ser colocados a uma distância maior que 2 (dois) 

metros dos fogão. Caso houver necessidade de maior distância, deve-se adaptar um 

manômetro no cilindro ou botijão e um regulador junto ao fogão.

Medidas

Limpeza

O produto deve estar completamente frio!

 Cuidado! Não deixe que água atinja a parte do Infra Vermelho!

   Deve ser feita toda vez após o uso com sabão neutro e desengordurante spray, devendo o 

produto ser enxaguado e completamente seco para garantir que não surjam pontos de 

ferrugem. A secagem após a limpeza é importante para ajudar a prevenir a formação de 

resíduos que possam apresentar manchas de ferrugem, principalmente em regiões 

litorâneas devido à salinidade do ar. 

   Não utilizar para limpeza produtos que contenham cloro em seus compostos, produtos à 

base de ácidos fortes, água sanitária, alvejantes e água fervente. Produtos de limpeza 

abrasivos, como saponáceos ou polidores, palha de aço comum, lixas e escovas de aço e 

ferramentas abrasivas.

Precauções

    6.  Nunca deixe, após utilizar a churrasqueira, a válvula de gás (regulador de pressão) 

aberta, principalmente à noite.

     4. Nunca utilize seu produto para aquecer ambientes.

     2. Deve-se tomar cuidado para que crianças não manuseiem o produto.

   1. Nunca utilize álcool ou qualquer outro tipo de combustível líquido ou gasoso para 

acender o infra vermelho, pois há risco de ocorrerem acidentes. Utilize acendedor elétrico  

para efetuar tal tarefa.

     3. Nunca molhar o infra vermelho e a parte de instalação do gás.

   5. A válvula de gás baixa pressão nunca deve ser violada, pois já vem regulada pelo 

fabricante.

   7. Recomendamos que todas estas tarefas sejam realizadas com equipamentos de 

segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc), sempre devem ser feitas por pessoal 

qualificado.

Mangueira para
ligação entre o fogão
no regulador de gás

Abraçadeiras
Utilizadas (2)

Regulador de
Gás para

BAIXA PRESSÃO

Altura: 63,5 cm
Profundidade: 35,5 cm
Frente: 20,5 cm
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