MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA SUA

LINHA PREMIUM
ATENÇÃO
Não seguir as orientações pode resultar em queimaduras ou incêndio. Antes de
utilizar a lareira, leia todas as orientações. O produto não é indicado para
pessoas sob inﬂuência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos e
pessoas que não estão em boas condições físicas, psíquicas ou mentais. Manter
fora do alcance de crianças e animais de estimação.

A lareira deve ser posicionada sobre uma superfície sólida e estável, de material
não inﬂamável
Deixar objetos inﬂamáveis em uma distância segura, assim como papel, papelão
ou tecidos
A lareira não deve ser usada próxima de aparelhos eletrônicos, espelhos e vidros.
O calor pode causar danos aos objetos
Não fume enquanto estiver abastecendo a lareira
Não use outros produtos que não sejam álcool líquido 92º, ou as variações
de bioﬂuidos existentes no mercado
A chama atinge cerca de 30 centímetros de altura
Indicado para ambientes internos. Não utilize o produto em locais com
incidência de vento

O fogo queima o oxigênio do ambiente. Por isso, mantenha circulação de
oxigênio (ex.: abertura/fresta de janela ou porta)
Não deixe o fogo aceso sem ter alguém para observá-lo
Não movimentar a lareira enquanto estiver acesa
Não usar a lareira para aquecer água ou assar alimentos
Não cubra a lareira com qualquer material inﬂamável após o uso
Em caso de lesões, procure imediatamente um médico
Pessoas com problemas respiratórios devem consultar um médico especialista
antes de usar a lareira
Evite o contato do álcool com a madeira da lareira e com a sua pele.
COMO USAR:
Insira o álcool aos poucos, com cuidado. Para o queimador de 45cm inserir no máximo
1,5 litros. Para o queimador de 70cm inserir no máximo 3 litros
Ao inserir o álcool, tenha muito cuidado para não derramar fora do queimador.
Utilizar um funil ou uma jarra com bico. Em caso de derramar o álcool para fora do
queimador, não utilize a lareira por 24 horas.
O queimador de 45cm tem autonomia de queima de aproximadamente 1:30 horas por litro.
O queimador de 70cm tem autonomia de queima de aproximadamente 1:00 hora por litro.
Caso não acenda, certiﬁque-se de que o álcool usado é o indicado pelo fabricante.
Se for necessária uma nova tentativa, esteja certo de que não há fogo dentro do
queimador
A tampa serve para apagar o fogo.
Para reabastecer de álcool após um período de uso, abafe o
fogo com a tampa e aguarde cerca de 10 minutos para inserir mais combustível,
certiﬁcando-se que não há fogo no seu interior
O ideal é deixar com que todo o combustível seja consumido. Apagar o fogo com a
tampa, somente em caso de extrema necessidade.
Mantenha o recipiente com o combustível distante da lareira
Acender com fósforo extra longo
Tenha em sua residência um extintor de incêndio pó quimico. Em caso de incêndio utilize-o.
Não utilize água.
Observação: Nunca utilize esponjas de aço para limpar a lareira, ela pode arranhar as
superfícies deﬁnitivamente. A limpeza do produto pode ser feita com um pano úmido.

