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Manual de Instruções e 
Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA
GARANTIA: 90 DIAS (3 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 apresente 

no prazo de 90 dias (3  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 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.

Nome:__________________________________________

RG:______________________________________________

CPF:___________________________________________

Produto:_________________________________________

Vendedor:_______________________________________

Loja:___________________________________________

Data Compra: ___ /___/______.   Nota Fiscal Nº:________

Número de Série: _____________

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

Precauções

Vídeo

   No caso de perda do manual, em nosso site  tem disponibilizado para download o www.itajobifogoes.com.br

mesmo. 

   Caso ainda haja dúvidas na montagem do produto, disponibilizamos em nosso site um vídeo contento todo o 

passo a passo da montagem da churrasqueira. Basta acessar o site e ir na ala de downloads. 

Informações Complementares

Após fixar a capa externa, é hora de fixar a capa interna da correia. Verifique a imagem acima. Nesta etapa, resta apenas 1 fixação. 

Observe a imagem à direita.

   1. Nunca utilize álcool ou qualquer outro tipo de combustível líquido ou gasoso para acender o carvão, pois há 

risco de ocorrerem acidentes. Utilize acendedor elétrico com resistência para efetuar tal tarefa e após acender o 

carvão, retirar o resistor com cuidado e guardar em um local seguro.

   2. Se houver necessidade de reabastecer o braseiro com carvão, utilizar sempre luvas de proteção para sua 

segurança, e fazer o processo de forma lenta.

   3. Quando for assar um pedaço de carne pequeno, colocar o pedaço de carne no começo do espeto (perto da 

frente do motor), pois se colocar na ponta, podem ocorrer problemas de rotação do espeto, devido ao peso estar 

mal distribuído.

   4. Os espetos possuem giro invertido para que não ocorra a interferência de um com o outro, porém caso ocorra 

esta interferência (devido ao tamanho de cada peça de carne) corrija imediatamente, pois esta interferência 

poderá travar o motor e isto irá danificá-lo.

   5. Não coloque mais do que 5 kg de carvão no seu braseiro, pois isto causará calor excessivo o que pode 

danificar a estrutura de sua churrasqueira.

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

   Cuidado! Não deixe que a água atinja as partes elétricas!

   1. Para realizar a limpeza de sua churrasqueira é preciso que a mesma esteja completamente resfriada.

   2. Nunca utilize palhas de aço ou objetos pontiagudos para a limpeza da sua churrasqueira, pois pode danificar 

a estrutura.

   3. O painel do motor deverá ser limpo somente com pano úmido (água e sabão neutro, ou desengordurante).

   4. Na estrutura da churrasqueira recomendamos o uso de desengordurante spray.

1. Sempre verifique  a voltagem do local de instalação e se o produto está selecionado  em voltagem correta 

antes de ligar o mesmo.

2. O motor deverá ser acionado (ligado) após o usuário colocar e acender o carvão. O mesmo só deverá ser 

desligado após  o final do uso, quando a churrasqueira já estiver totalmente resfriada. O motor possui sistema de 

refrigeração através de sua ventoinha interna, fazendo com o que calor da brasa não afete o seu funcionamento.

3. Caso o uso for eventual lubrifique as engrenagens da churrasqueira passando (use pincel) graxa PremaLube, 

coloque os espetos nas suas respectivas posições e ligue o motor. Caso o uso seja contínuo repita o 

procedimento todas as vezes, antes de utilizar o produto.

4. Nunca molhar as engrenagens e o motor.

5. Sempre respeitar o limite de até 1,5 kg de carne por espeto, desta forma não irá forçar o funcionamento do 

motor e o mesmo terá uma extensa vida útil.

http://www.itajobifogoes.com.br
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Informações Básicas

   Aprenda a verificar o lado do motor do seu produto. O lado do motor sempre é escolhido olhando de frente para 

sua churrasqueira, como se estivesse manuseando os espetos. Observe as imagens abaixo:

                       Lado Esquerdo                                                                                     Lado Direito

Botão Liga/Desliga

   Na lateral do motor encontramos o botão (cor vermelha) liga/desliga. Para acionar ou desligar o produto, 

basta apertar o mesmo.

Chave Seletora de Voltagem

   A linha de churrasqueiras Itagrill é bivolt. Antes do uso o usuário deve verificar a voltagem do local de 

instalação, após a verificação selecione a voltagem em que irá utilizar o produto antes de ligá-lo.

Aparecendo 220 o produto está em 220V                  Aparecendo 127 o produto está em 127V

Kit Churrasqueiras

   Este manual de instruções é válido para os produtos:

1. Churrasqueira Itagrill Tradicional Dupla 7 espetos | Medidas: 31 cm (alt) x 61,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)

2. Churrasqueira Itagrill Tradicional Dupla 9 espetos | Medidas: 31 cm (alt) x 72,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)

3. Churrasqueira Itagrill Tradicional Dupla 11 espetos | Medidas: 31 cm (alt) x  83,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)

Churrasqueira 11 espetos inox

As duas furações que

se coloca o parafuso

e a porca possuem um rasgo maior,

o que  possibilita o usuário regular

para direita ou esquerda e

para cima ou para baixo

(frente giratória) caso

haja necessidade. Essa

regulagem serve para

alinhar a correia (será colocada posteriormente) com as duas frentes

giratória (superior e inferior). Esta regulagem serve para que a correia não fique desalinhada, pois se a mesma ficar desalinha, a hora que o 

usuário colocar o equipamento para funcionar a correia irá escapar.

                                   

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        Encaixar a cantoneira vertical no lugar dos dois parafusos que retiramos no 1º passo.

                                                                                                                                                                     

5 º Passo

 Agora vamos realizar a montagem da correia e da capa que protege a mesma. Observe as imagens abaixo:

 Após ter colocado a correia, você terá que encaixar a 

capa externa. Depois de encaixá-la, colocar o parafuso e a porca 

fixando a capa na cantoneira vertical (em cima e em baixo)

 conforme imagem à direita

-------------------------------->

Rasgo

Rasgo
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Montagem do Produto

   Usuário, assim que receber o seu produto, desembalar todas as peças e retirar a proteção plástica do produto, 

antes de começar a realizar a montagem. 

   Ferramenta necessária para montagem do kit giratório (ferramenta não acompanha o produto):

- Chave fixa ou fresada 7/16" ou 11 mm (para fixar os parafusos sextavados 1/4" e as porcas)

1 ° Passo

   Retirar 2 (dois) parafusos que fixam a capa do motor na frente da churrasqueira, os parafusos a serem 

retirados estão indicados por seta em um adesivo que se entra no meio deles. Observe a imagem:

2 ° Passo

   Agora, vamos começar com a montagem das laterais nas cantoneiras verticais, observe a imagem e repita nas 

duas laterais. Para realizar a montagem corretamente, as 4 cantoneiras verticais devem ficar nesta posição 

observe a imagem:

   Na fixação das travessas nas cantoneiras, utiliza-se apenas o parafuso e a porca. Na montagem das duas 

travessas (uma dentro da outra) utiliza-se a porca, o parafuso e a arruela, como mostra a imagem anterior.

3 ° Passo

   Após a montagem das 2 (duas) laterais comece a realizar a montagem das travessas traseiras (superior e 

inferior) nas cantoneiras verticais, observe a imagem abaixo:

* Na imagem acima estão faltando 2 travessas laterais reguláveis devido apenas para o usuário

visualizar melhor o parafuso que está sendo utilizado para unir a cantoneira vertical com

as travessas traseiras * 

4 ° Passo

   Após realizar a montagem das travessas traseiras, realizar a montagem das duas frentes giratórias 

(superior e inferior). Observe a imagem:

Retirar
Parafuso

Retirar
Parafuso

Parte para cima

Parte para baixo
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