Linha Dometal Stainless Steel
SISTEMA DE PERSONALIZAÇÃO MODULADOS PARA
CHURRASQUEIRAS

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela sua aquisição.
Muito obrigado por ter depositado sua confiança em mais um dos
nossos produtos.
Ele é o resultado de muita pesquisa e mais de 25 anos de experiência
na fabricação de churrasqueiras, lareiras e acessórios. Por isso, tem
tudo para melhor atender às suas necessidades.
Leia atentamente o manual de montagem e forneça-o ao instalador
para seguir as instruções passo a passo. Se necessário, ajude-o a
interpretar.
NÃO TEM ERRO !
Em caso de dúvidas, ligue para a loja onde você adquiriu o produto ou
através do email:
atendimento@dometal.com.br
Apresentamos o melhor da personalização para sua área de lazer,
equipando a estrela do ambiente com o que há de melhor na
tecnologia do churrasco. São sistemas de elevação de grelhas e
espetos rotativos sem correntes, sem cabos de aço e sem
engrenagens barulhentas. Mecanismos “long life”, muito resistentes.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES


Não faça reparos pessoalmente. Solicite a assistência técnica
credenciada Dometal, dentro ou fora da garantia.
 O uso incorreto destes equipamentos poderá danificá-los
irremediavelmente.
 Respeite as orientações de uso e segurança para sua proteção.
ATENÇÃO: NUNCA UTILIZE LENHA OU MADEIRA QUANDO SUA
CHURRASQUIERA ESTIVER EQUIPADA COM MÓDULOS DE ELEVAÇÃO
OU ESPETOS ROTATIVOS INSTALADOS NO SEU INTERIOR, APENAS
CARVÃO VEGETAL.
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Os módulos não necessitam de lubrificação



NUNCA JOGUE ÁGUA NO INTERIOR OU SOBRE A
CHURRASQUIERA E MÓDULOS quando quente. Isso poderá provocar
estresse nos materiais, podendo até explodir, provocando risco de vida
e inutilizar o equipamento ou parte dos seus componentes. O fogo
existente no interior da churrasquiera está sob controle.

ATENÇÃO:

Nunca permita que as crianças de qualquer idade ou
pessoas com a consciência ou os sentidos comprometidos utilizem o
produto, brinquem junto a ele, manipulem o fogo ou as ferramentas de
manipulação. As temperaturas são altíssimas e as lesões poderão ser
gravíssimas em caso de queimaduras. O produto não é brinquedo e foi
desenvolvido para ser utilizado por adultos responsáveis e conscientes.

MUITO IMPORTANTE:

Churrasqueiras e lareiras não são
incineradores. Não as utilize para tal fim. Queimar papéis em quantidade e
outros detritos domésticos é uma prática desaconselhável,
ecologicamente incorreta, que gera grande quantidade de resíduos, que
somadas á gordura, poderão danificar o equipamento, criar acúmulo de
fuligem e creosoto dentro do duto, causando todo tipo de transtornos. As
prefeituras dispõem de sistema de coleta seletiva ou não de lixo,
permanentemente. O uso incorreto do equipamento nessas condições é
facilmente detectável e exclui a sua Garantia.

UTILIZAÇÃO
O acionamento da grelha elevatória e espetos rotativos são através das teclas
localizadas na parte externa da churrasqueira.
Os espetos rotativos são auto reversos; ou seja: poderão inverter o sentido
caso sofram ação de força contrária. Isso é uma vantagem, nunca forçarão.
Quando a grelha elevatória é acionada, sua parada pode ser feita através da
tecla ou no fim do seu curso ( o equipamento é equipado com sistema fim de
curso para maior segurança ).
Se o módulo for misto, ( no mesmo espaço com grelha elevatória e espetos
rotativos ), evite utilizá-los simultaneamente já que podem ser conflituosos
entre si.
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Não permita que labaredas toquem o acabamento externo dos módulos. Isso
danificará o AÇO INOX e os COMPONENTES ELÉTRICOS internos e o
cancelamento da GARANTIA.

LIMPEZA
Sua churrasqueira é um equipamento onde você prepara alimentos. Como
tal, atrai insetos e bactérias. Ela necessita de limpeza habitual e
permanente. Procure sempre manter limpos e higienizados a grelha de
churrasco, os espetos e outros acessórios que entrarão em contato com
os alimentos.

Procedimentos antes da limpeza:
Nunca limpe o equipamento com ele ligado.
Nunca use espoja para a limpeza das partes de acabamento.
Use produtos desengordurante e limpe com um pano úmido.
Não use materiais para a limpeza que possam danificar o acabamento em inox,
como facas, espátulas, chave de fenda ou produtos químicos não indicados.
A grelha é removível para facilitar a limpeza.
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TERMO DE GARANTIA
Garantia Legal
Os EQUIPAMENTOS são garantidos legalmente pela Dometal contra defeitos
de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da lei nº 8.078, de
11/09/1990, Código de Defesa do consumidor.
Garantia Especial
Por liberalidade da Dometal, serão concedidas Garantias especiais ao módulo
e aos seus componentes, separadamente conforme descritos abaixo. Em todos
os casos, a Garantia legal está inserida nos Prazos das Garantias especiais,
sem cumulatividade. Os equipamentos Dometal, instalados por ela ou seus
Instaladores credenciados, são garantidos pelo prazo de contra defeitos de
fabricação e instalação.
Quaisquer componentes elétricos e eletrônicos, como motores, placas
eletrônicas, fios, conectores, luminárias, botoeiras, etc.. são garantidos pelo
prazo de 6(seis) meses, com exceção de lâmpadas e fusíveis que não
possuem garantia.
Todos os componentes metálicos fabricados em aço inoxidável AISI 304
anticorrosivo, têm garantia especial de 24(vinte e quatro) meses contra
qualquer defeito de fabricação, instalação e/ou funcionamento. Excluem-se
desta garantia especial o empenamento, dilatação, ou deformação de partes
metálicas sob ataque direto do fogo.
O uso em ambientes abertos, no litoral ou em regiões com atmosfera agressiva
e/ou corrosiva LIMITAM A GARANTIA aos termos legais da legislação em vigor
por um prazo de 90 dias.

A GARANTIA se limita a substituir a(s) parte(s) danificadas do equipamento,
desde que comprovado o defeito de fabricação por um técnico da
DOMETAL.
A GARANTIA não cobre os maus usos indevidos descritos no Manual,
intervenções de terceiros sobre o produto, a alvenaria externa, serviços de
infraestrutura, o transporte dos equipamentos, o deslocamento do técnicos
para conserto ou revisão, mesmo no período de Garantia, além de caso fortuito
ou força maior, devidamente descritos na legislação brasileira pertinente e, em
nenhum caso, a DOMETAL será responsável por lucros cessantes ou perdas
indiretas.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS:
A DOBIGNIES & CIA LTDA não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a
assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de
seus produtos além das aqui explicitadas.
A DOBIGNIES & CIA LTDA reserva-se o direito de alterar características
gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no
território brasileiro.
Para que esta garantia tenha efeito é imprescindível à apresentação da Nota
Fiscal de compra do produto, para atendimento em nossos postos
credenciados.
Quando houver ausência de assistência técnica credenciada pela fábrica em
sua região ou na região de uso do equipamento, o usuário deverá entrar em
contado com a Dometal através do e-mail atendimento@dometal.com.br
munidos de número de série do equipamento, data da compra e o problema
apresentado, para obter a solução mais rápida e racional possível para aquela
situação.

6
REV. 01

No caso de solicitação da garantia,
é obrigatório a apresentação deste documento
com Nota Fiscal de compra. Guarde-os.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
atendimento@dometal.com.br
Telefones: 41-3667-3377
Anote os dados abaixo para eventual uso futuro, sem isso não
conseguiremos atendê-lo.

NF _________________ Data ____/____/____
Revenda ______________________________
Cidade _______________________________
N° de Série ____________________________

Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio, seja gráfico, fotográfico, reprográfico, digital, etc.
bem como inclusão parcial deste trabalho em qualquer Manual, sistema ou arquivo, sem a prévia e expressa
autorização do Editor e proprietário.
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