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 apresentar 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
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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.

Churrasqueira
Maleta

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

Avisos
Após a utilização do produto, nunca deve-se jogar água no
carvão dentro da churrasqueira.
Retirar o carvão da churrasqueira assim que o mesmo esfriar.

Introdução
A linha de churrasqueira Maleta, é fabricada em chapa de aço
carbono e revestida com
pintura líquida para alta temperatura.
A churrasqueira é encontrada em dois tamanhos diferentes:
1 - Altura: 37 cm x Frente: 50 cm x Profundidade: 22 cm
2 - Altura: 37 cm x Frente: 70 cm x Profundidade: 22 cm
Produto é super prático para levar em todos os lugares,
portátil, dá-se para levar na mão, no porta-malas do carro, etc.
* A grelha é opcional na hora da compra.

Produto completamente dobrável.

Instruções de Montagem

Uso da grelha (opcional da hora da compra)
* Vista lateral

A churrasqueira sai montada de fábrica, basta colocar o pés
quando for utilizar o produto.
1 - Basta colocar o parafuso, na parte interna da churrasqueira,
na primeira furação.
2 - Após encaixar o parafuso, rosquear com a porca borboleta.
Após seguir estes passos, a sua churrasqueira ficará fixada
aberta.

Uso da grelha (opcional da hora da compra)
* Vista Frontal

