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    Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. 
A coifa Built agrega beleza, praticidade e ergonomia. 
    É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos do 
dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.
 
  



A - Deve haver ventilação adequada no ambiente, quando exaustores forem
utilizados ao mesmo tempo que aparelhos com queima de gás ou outros 
combustíveis.
B - Não verificar o estado do filtros, enquanto o exaustor estiver operando.
C - Não flambar debaixo da coifa. Evite que a chama ultrapasse o tamanho 
do fundo da panela utilizada, assim você economiza energia e evita
concentrações perigosas de calor.
D - Evite utilização do gás, quando houver panela no fogão, pois é
prejudicial aos filtros e um risco de incêndio. 
E - Verifique constantemente fritura de alimentos, para evitar que o óleo 
superaqueça, pois pode se tornar um risco de incêndio.
F - Desligue o cabo de alimentação antes de qualquer manutenção.
G - A tomada de alimentação deve ser instalada em posição acessível.
H - O ar não deve ser descarregado em um duto, que é usado para exaustão
de aparelhos a gás e outros combustíveis.
I - O ar não poder ser descarregado em um tudo, normalmente, usados para
outras finalidade  ou produtos, tais como: chaminés de churrasqueiras, dutos
de ventilação e ar condicionado, dutos de passagens, dutos de aquecedores 
de ar ou água etc.



J - Além das descrições acima mostradas, a descarga de ar de evacuação
deve respeitar todos as regulamentações vigentes determinadas por 
autoridades competentes.  



Tensão: 127v ~ 60Hz

Potência: 120 watts Potência: 120 watts

Lâmpadas: 2 x 3w  Led Bivolt

Sucção de ar: 550 m³/h Sucção de ar: 550 m³/h

Lâmpadas: 2 x 3w  Led Bivolt

Tensão: 220v ~ 60Hz





Para uso como exaustor (saída externa).

Providencie um tubo espiralado de alumínio ou plástico com 
diâmetro de Ø150mm. Ligue uma das pontas do tubo a o damper
de saída da coifa e a outra ponta ao tubo de saída ou ao furo 
na parede. Usar sempre um tubo inteiriço, pois aumenta a eficiência 
do produto. Use cintas plásticas (abraçadeiras) para fixar o tubo 
plástico ao damper.



Aperte os parafusos

2) marque o ponto para 2 furos, conforme indicado acima 



Use parafusos 3,5 x 9 para fixar o duto ao suporte 
(acompanham o produto)



- Os ltros carvão podem ser trocados ou podem ser feito a higienização com
 o auxilio de Vaporetos



Limpeza das partes

O aço empregado nas coifas Built é o de melhor qualidade e procedência.
Mesmo assim, os seguintes cuidados devem ser tomados para evitar manchas.

Lembre-se: manchas do aço não são cobertos por garantia.
    a) Retire a película do produto.
    b) Nunca limpe sua coifa com produtos que contenham cloro, 
qualquer ácido ou vinagre. Não utilize na limpeza álcool, querosene, gasolina,
thinner, solventes ou abrasivos.
    c) Limpar com sabão neutro, enxugue bem após.

Nota: Nunca use esponja ou produtos abrasivos.

Desligue o aparelho da tomada.
O suporte e a lâmpada são uma peça única.
Segure-a e puxe perpendicularmente a sua base.
Desfaça a conexão elétrica.
Subistuitua a lâmpada e faça o processo inverso.



-Não é coberto por garantia, manchas ou oxidação no aço inox;

Serviço de Atendimento a Consumidor – SAC
Telefone: (47) 3363 9602

eMail: assistencia@sceletro.com.br
Site: www.sceletro.com.br

O site possui a lista completa da Rede de Postos Autorizados.
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