Assistência Técnica: (47) 9 9988 0173

MANUAL DE MONTAGEM
1º Passo - Conferindo o Material
Verifique se todas as peças estão de acordo para a montagem:

Chave Allen

Arruelas

Tubos Pés

Tampo

(c/ ou s/ espelho)

Bitola em cada Pé

Parafusos
Hexagonais

Paneleiro/Prateleira

• Obs: As quantidades variam de acordo com o modelo da Mesa.

2º Passo - Montagem

Para proteger o tampo, utilize papelão, pano ou mesmo jornais no
chão, pois o contato direto do inox no chão pode ferir a superfície do produto. Apoie o tampo no chão de forma invertida para encaixe dos
suportes laterais (pés) nos tubos de fixação.
• Obs: No caso das mesas, pode variar o modelo com espelho ou sem.
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Após encaixe dos tubos dos pés, posicionar a estrutura de forma que
permita a inserção da prateleira/paneleiro, podendo ser de lado conforme
imagem:

Posicione os tubos dos pés na posição de encaixe da prateleira e
introduza em cada extremidade um parafuso hexagonal combinado com
uma arruela (conforme imagem abaixo). Em seguida rosqueie levemente,
sem apertar ainda todos os parafusos com a chave allen, deixando para
apertar somente no final, com alinhamento correto.
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Use um objeto de apoio para auxilixar no nivelamento da prateleira, durante sua montagem. Jamais parafuse apenas um dos lados sem alinhar o
outro, isso compromete sua fixação, e pode danificar o produto. Se
necessário retorne a posição anterior para fixação.

Poderá aplicar pequenas forças na prateleira para movimentá-la. Jamais
use equipamentos como martelo e afins, pois devem avariar a sua mesa e
implicar na perda da sua garantia.
Após a fixação, vire a mesa com cuidado e verifique se a mesma está
nivelada. Em caso negativo rotacione os pés de encaixe para aumentar e/ou
diminuir a distância dos suportes laterais (pés) ao local de apoio.
Se todos os suportes ficarem alinhados e a prateleira estabilizada, finalize
apertando todos os parafusos.
Levando em consideração todas as normas de segurança e, seguindo à
risca todas as orientações deste manual, asseguramos que o produtos adquirido estará de acordo com todas as especificações de sustentação divulgadas na característica técnica da sua mesa.
Assistência Técnica
A equipe Brascool possui um atendimento exclusivo para SAC e assistência, que funciona
em horário comercial de segunda à sexta através do telefone Whatsapp (47) 99988 0173,
estamos à sua disposição para tirar suas dúvidas e ajudar
no processo de montagem do seu produto.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Brascool concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas
seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente
nota fiscal de venda ao consumidor
Correspondente ao produto a ser garanti do com identificação, obrigatoriamente, de
modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 6 ( seis ) meses Contados a partir da
data da emissão da nota fiscal e divididos da seguinte maneira:
a) 3 meses de garantia legal (três primeiros meses); e,
b) 3 meses de garantia contratual ( três últimos meses).
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos
desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumido
Ou produtos cuj a nota fiscal esteja preenchida incorretamente .
• Condições desta garantia
4. Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado a Brascool pelo telefone (47) 3389 - 0900 ou por e - mail: assistencia@brascool.com.br .
5. Esta gara ntia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados
como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
• A garantia perderá validade :
6. Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificaç
ão do produto ;
7. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual. Também não
terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou
ressarcimento de prejuízos causados pelo defeito apresentado no produto ;
8. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Brascool;
9. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

CERTIFICADO BRASCOOL

CERTIFICADO DE GARANTIA
• A Garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:
10. Despesas com instalação do produto;
11. Atendimento no local da instalação do produto ;
12. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio,
riscos, amassados ou atos e efeitos da natureza ;
13. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação
do local onde será utilizado o produto ;
14. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no
Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças .
• Outras disposições
15. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de
produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de
emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela
Brascool ; b) Para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia
seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão
suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
16. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não
pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
17. A Brascool declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica
habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao
presente certificado de garantia.
18. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos
e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições
do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo e - mail ou telefone
da Brascool .
19. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a
Brascool pelo telefone (47) 3389 - 0900 ou e - mail: assistencia@brascool.com.br.

CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM AÇO INOX
Sabemos que o aço inox tem excelente durabilidade, mas mesmo assim ressaltamos que ele
precisa de cuidados. Para não apresentar as famosas ferrugens, saiba como limpar o aço inox do
jeito certo e assim prolongar ao máximo seu tempo de utilização: Primeiramente, é bom saber o
que evitar ao lidar com o seu material de inox. O responsável pela resistência à oxidação é a película
de cromo que o protege superficialmente. Portanto, veja alguns cuidados básicos para que essa
camada não seja danificada:
- Não riscar: Qualquer coisa que possa arranhar o material e deixar a superfície rasurada com profundidade pode estragar, então é bom evitar usar colheres de alumínio nas panelas, esponja de aço,
entre outros;
- Nunca deixar água acumulada: A água parada na superfície pode manchar e acabar com a
camada de proteção dos equipamento de aço inox, portanto sempre tome cuidado com isso e com
restos de comida que possam grudar;
- Cuidado com o cloro: Essa dica vai muito ao encontro da anterior, porque ele é muito encontrado na água de torneira. Além disso, também se encontra em outros produtos, como sal e principalmente limpadores industriais. Portanto, nunca deixe manchas localizadas de produtos que podem
conter cloro, seque bem a água e tire bem todos os produtos que não forem para polir.
• Como limpar Aço Inox
As ordens são: não riscar, de jeito nenhum, e evitar ao máximo coisas que aumentam as
chances de oxidar, como manchas de umidade e água parada.
• Use as ferramentas corretas de limpeza: Panos de microfibra, esponjas de nylon ou as bem
suaves, colheres e espátulas de plástico, borracha ou silicone são ideais. Tudo que for mais suave
possível para não machucar a superfície do equipamento;
• Sempre limpe no sentido correto: Geralmente o aço inox tem umas linhas bem suaves em uma
certa direção. • Se você pode vê-las, sempre limpe no mesmo sentido para evitar manchas, principalmente quando tiver que usar algum produto mais abrasivo;
• Use os químicos corretos: Os ideias para limpar aço inox são à base de produtos alcalinos, cloro
alcalino ou sem cloro.
Dica extra: Existem alguns produtos específicos que não só limpam, mas ajudam a proteger o filme
de cromo, recomendados frequentemente no uso para desinfetar os equipamentos.
No caso de já haverem sinais de ferrugem no seu equipamento, siga estes passos:
• Descubra o que está causando a oxidação para bloqueá-lo;
• Use uma esponja que não risca, para retirar o excesso da ferrugem;
• Aplique uma pasta de limpeza específica para tirar ferrugem na parte afetada, com as
recomendações citadas acima, com um pano de microfibra;
• Com um pano molhado, tire qualquer excesso da pasta do material;
• Use sempre produtos para polir seu equipamento e restaurar a camada protetora.
Obs: Caso vá utilizar água sanitária ou similares, dilua em água.
Nunca coloque o cloro diretamente em contato com o material de inox.
Avalie o nível da sujeira e se for muito intensa, deixe de molho em detergente antes de limpar, para
evitar a necessidade de fazer força e acabar riscando o inox e sua camada protetora.
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