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  CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
  Fabricada em chapa de aço carbono com pintura eletrostática e pó epóxi com revesti- Fabricada em chapa de aço carbono com pintura eletrostática e pó epóxi com revesti- 
  mento interno de plaquetas refratárias, canos em módulos encaixados um dentro domento interno de plaquetas refratárias, canos em módulos encaixados um dentro do
  outro, chapéu tipo chinês e moldura de inox na boca.outro, chapéu tipo chinês e moldura de inox na boca.
  Abaixo descrição de cada peça para montagem.Abaixo descrição de cada peça para montagem.
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  MONTAGEMMONTAGEM
  Para fazer a montagem de sua churrasqueira é preciso que se siga os passo abaixo dePara fazer a montagem de sua churrasqueira é preciso que se siga os passo abaixo de
acordo como estão colocados.acordo como estão colocados.
  1º - Após retirar todas as peças de dentro da embalagem, encaixe a coifa na churras-1º - Após retirar todas as peças de dentro da embalagem, encaixe a coifa na churras-
  queira.queira.
  2º - Feito isso, fixe a cantoneira na parede com dois parafusos que o acompanha, certi-2º - Feito isso, fixe a cantoneira na parede com dois parafusos que o acompanha, certi-
  ficando que os furos estão na parte maciça da parede pois isso lhe certificará mais se-ficando que os furos estão na parte maciça da parede pois isso lhe certificará mais se-
  gurança. gurança. 
  3º -Em seguida apóie a churrasqueira em cima da cantoneira, afim de fixá-la na pare-3º -Em seguida apóie a churrasqueira em cima da cantoneira, afim de fixá-la na pare-
  de pela parte interna utilizando dois parafusos que acompanham. Se a furação da chur-de pela parte interna utilizando dois parafusos que acompanham. Se a furação da chur-
  rasqueira não coincidir com a parte maciça, pode se fazer outra furação na mesma.  rasqueira não coincidir com a parte maciça, pode se fazer outra furação na mesma.  
  4º - Por último vamos apenas colocar os canos um dentro do outro.4º - Por último vamos apenas colocar os canos um dentro do outro.

          Obs: O arremate de forro será colocado de acordo com a sua montagem, podendoObs: O arremate de forro será colocado de acordo com a sua montagem, podendo
          variar sua posição de acordo com a altura que você irá fixar seu produto.variar sua posição de acordo com a altura que você irá fixar seu produto.
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    CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
  
          Observe que no manual mostramos apenas até a colocação do segundo cano, poisObserve que no manual mostramos apenas até a colocação do segundo cano, pois
a colocação dos outros dependerá da altura do local onde será colocado seu produto.a colocação dos outros dependerá da altura do local onde será colocado seu produto.
            Os canos estão numerados pela parte interna para facilitar a colocação.Os canos estão numerados pela parte interna para facilitar a colocação.
            Fixe as emendas dos canos com rebite 3x10.Fixe as emendas dos canos com rebite 3x10.
            É importante, ao montar, não esquecer de colocar o arremate de forro, pois ele nãoÉ importante, ao montar, não esquecer de colocar o arremate de forro, pois ele não
entra com os canos no lugar.entra com os canos no lugar.
            Para os canos externos, o ideal é que fique com 30 a 50 cm acima do ponto mais Para os canos externos, o ideal é que fique com 30 a 50 cm acima do ponto mais 
alto do telhado, caso não seja suficiente, solicite através da loja onde foi comprada aalto do telhado, caso não seja suficiente, solicite através da loja onde foi comprada a
churrasqueira.churrasqueira.
          Para maior eficiência da churrasqueira, evite fazer curvas na hora da instalação por-Para maior eficiência da churrasqueira, evite fazer curvas na hora da instalação por-
que perde parte da capacidade de exaustão.Caso usar lenha no lugar do carvão evite que perde parte da capacidade de exaustão.Caso usar lenha no lugar do carvão evite 
usa-la úmida, ela faz mais fumaça. Estes são os dois pontos que isolados não são tão usa-la úmida, ela faz mais fumaça. Estes são os dois pontos que isolados não são tão 
prejudiciais mas juntos podem prejudicar muito a performance da sua churrasqueira. prejudiciais mas juntos podem prejudicar muito a performance da sua churrasqueira. 
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