
                                         

                               
  

F R I T A D O R  A  G Á S 
  
Parabéns ! Você acaba de adquirir um produto FIRE, que com certeza, superará suas necessidades e expectativas !  
Fabricados totalmente em aço escovado , possuem queimadores de ferro fundido em baixa pressão do gás ( garantia de 
qualidade e durabilidade ) e regulagem máximo / mínimo da chama.                          
Você acaba de fazer  a escolha certa.   
  
INSTALAÇÃO E USO    
  
1 - Fixar mangueira ( Normalizada ) na entrada de gás da gaveta  do queimador ;  na outra extremidade coloque um registro 
de gás de cozinha residencial - Baixa Pressão ( Regulador Aliança ou Similar ) e engate no botijão de gás.  
2 - Puxe a gaveta e acenda o queimador  
3 - Retorne a gaveta na posição inicial  
4 - Aguarde alguns minutos para que o óleo aqueça e comece a operar  
  
OBS : quando utilizado em gás de rua, usar mangueiras flexíveis de aço na instalação, conforme normas da 
COMGÁS .   
  
MANUTENÇÃO  
  
     •   Não usar mangueiras ou jatos de água na limpeza; usar apenas sabão neutro ou detergente – nunca utilize ácidos, 
amoníaco, produtos corrosivos ou derivados de petróleo  na limpeza  
     •   Limpar os queimadores apenas com pano úmido  
 
 

MODELOS 
 

Código Dimensões Óleo Especificação Capacidade Consumo Peso 
FG/1C 260 x 340 x 250 mm 4,5 L 1 queimador 1 Kg / 8 min 100 gr/H 6 kg 
FG/DU 500 x 340 x 250 mm 9,0 L 2 queimadores 2 Kg / 8 min 200 gr/H 12 kg 

 
TERMO DE GARANTIA 

 
A POWER-FIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. garante que os equipamentos por ela fabricados estão livres de 
defeitos de material e de mão de obra. Nossa obrigação se limita no reparo ou substituição, a próprio critério, sem custo para 
o cliente, de peça (s) defeituosa (s) incluindo a mão de obra e matérias utilizadas para substituição da (s) mesma (s). 
A garantia legal é valida por 03 meses a contar da data de emissão da primeira nota fiscal de venda para 
consumidor. 
1 - Esta garantia não se aplica a manutenção normal do equipamento, incluído (mas não limitado) a limpeza e lubrificação. 
2 - Esta garantia não se aplica quando comprovada armazenagem inadequada, operação ou instalação imprópria (incluindo 
oscilações de voltagem), uso indevido ou em desacordo com as orientações do Manual de Instruções ou utilização de peças 
inadequadas. 
3 - Esta garantia não se aplica a qualquer peça, mão de obra ou material cujo serviço tenha sido executado em agente não 
autorizado FIRE.  
4 – Esta garantia não cobre transformação de gás GLP para GN ( gás de rua ) ou vice versa. Caso o cliente exija este 
serviço no local deverá contatar os técnicos autorizados e efetuar o pagamento das custas. Somente em nossa fábrica este 
serviço será realizado gratuitamente.   
5 - Qualquer serviço realizado por pessoal não autorizado cancela imediatamente a garantia. 
6 - A garantia só será considerada desde que o equipamento seja remetido para a Fábrica ou Assistência Técnica Autorizada 
acompanhado Nota Fiscal de Venda, cabendo ao cliente todas as despesas relativas ao transporte. 
A POWER-FIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA se reserva o direito de alterar especificações e design deste 
equipamento ou qualquer documentação relacionada a ele a qualquer momento sem a necessidade de comunicação prévia e 
sem a obrigação de efetuar o mesmo nos equipamentos vendidos anteriormente. 
Fica desde já eleito o Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo para emitir qualquer dúvida oriunda do 
cumprimento deste Termo de Garantia. 


