
Churrasqueira Giratória
Gira Tudo Junior

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.

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

7 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão 

por conta do usuário.

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.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 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 .

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

Modelos: Inox e Pintada
Com ou sem Infravermelho
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Características

    ATENÇÃO: NUNCA GUARDE OU UTILIZE PRODUTOS INFLAMÁVEIS A 

MENOS DE 7 METROS (DIÂMETRO) DO PRODUTO!

    O produto possui sistema giratório por motor e possui dois modelos para assar 

a carne: sistema de infra-vermelho na lateral ou à carvão.

    A linha de produtos Gira Tudo possui fabricação em dois tipos de material:  

pode ser fabricada em aço inox 430 escovado ou fabricada em chapa de aço 

carbono revestida com pintura Epóxi (alta temperatura) na cor cinza grafite.

    Acompanham o produto: 1 Espeto para Costela e 1 Espeto tipo Grelha. 

   Todos os modelos de Gira Tudo acompanham sapatas de PVC nos pés, o que 

evita o atrito com o piso para que o mesmo não seja riscado.

Atenção
   No modelo de infra-vermelho, utilizar botijão P-13 com válvula 

reguladora de 5 Kg/Hora para alimentar ambos os infra-vermelhos.

   Após realizar a instalação de gás, verificar se há vazamento em ambas as 

pontas da mangueira (na ligação com produto e na ligação com o botijão) 

utilizando água e sabão. Se formar bolhas é porque há vazamento e necessita 

apertar ainda mais as abraçadeiras, após isto realizar o teste novamente.

Medidas

Limpeza
   Após o uso e com a churrasqueira completamente fria, ela poderá ser 

lavada com detergente e escova macia. Jamais utilize produtos 

abrasivos ou objetos pontiagudos para limpar a churrasqueira.

   Sempre que necessitar de uma limpeza mais pesada, utilize água 

morna, desta forma irá dissolver melhor a gordura.

Botijão P-13
Válvula Reguladora 5 Kg/ Hora
e Mangueira Baixa Pressão

Informações do Motor

Voltagem:          BIVOLT

                           ATENÇÃO: NUNCA MOLHE O MOTOR

Peso:                  1,5 Kg

Tensão:              12 V 

Rotação:            30 RPM  

Pintada c/ Infravermelho Pintada à carvão

Inox c/ Infravermelho Inox à carvão

Altura Largura Profundidade

91,45 cm 55 cm 83,3 cm

Altura Largura Profundidade

21,4 cm 49 cm 63,5 cm

Medidas Externas

Medidas Internas (Braseiro)

Para encaixar o espeto grelha no produto, retirar o espeto tridente 

e utilizar o mesmo varão central.

ATENÇÃO: O ESPETO GRELHA PARA A CHURRASQUEIRA GIRA 

TUDO NÃO ACOMPANHA (É OPCIONAL NA HORA DA COMPRA).


