MANUAL E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
LAREIRAS E QUEIMADORES ECOLÓGICOS
( TODOS OS MODELOS )

ATENÇÃO : Leia atentamente estas instruções antes de usar sua lareira de álcool /Etanol. Não seguir as
orientações pode significar sérios perigos de queimaduras ou incêndio.
ESTE PRODUTO É PROIBIDO PARA CRIANÇAS , PESSOAS SOBRE INFLUENCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA, DROGAS
OU MEDICAMENTOS, OU QUE NÃO ESTEJAM EM BOAS CONDIÇÕES PSIQUICAS E MENTAIS.

Obrigado por escolher a lareira ou queimador à álcool/bioetanol ECOHOUSE DECOR . Ela oferece uma
deliciosa experiência em condomínios, apartamentos, escritórios, hotéis ou casas sem a necessidade de
chaminés. Não há necessidade de grandes reformas , construções, instalações elétricas ou de gás para
desfrutar dessa deliciosa lareira . Elas são fabricadas em aço inoxidável de excelente qualidade, laminados
a frio, quando então são pintados (estrutura, se houver) . Cada lareira inclui um reservatório – aço inox cilíndrico ou retangular. Alguns modelos incluem nos queimadores DCC - dispositivo de controle de chama.

INSTALAÇÃO :
A lareira deve ser instalada sobre uma superfície sólida de material não inflamável. Por favor, remova toda
a embalagem e leia manual antes de montá-la. Para os modelos de parede, esteja certo que não vai
instalá-la sobre ou próximo a conduites de eletricidade ou hidráulicos.
É normal o aquecimento nas partes externas da lareira – CUIDADO.
Nos modelos “de mesa” esteja certo que tanto a lareira como a mesa estejam bem apoiadas e coloque
somente até 70% da capacidade de álcool.

ANTES DE USAR A BIO LAREIRA
O álcool utilizado é o etílico hidratado ( comum) de 92,8 graus ou similar, na forma líquida, quando se tratar
de bioetanol.
O álcool etílico hidratado vendido no comércio tem a mesma composição do etanol ( postos de
combustíveis ), portanto nenhum aditivo de petróleo. Você pode utilizar os diversos tipos de bio fluídos
existentes no mercado (como o álcool de cereais , por exemplo) – NUNCA UTILIZE ÁLCOOL EM GEL.
Nós recomendamos que antes de usar a lareira leia todas as recomendações deste manual;
Esteja certo que objetos inflamáveis estejam a uma distância segura da lareira;
Mantenha crianças e animais a uma distância segura da lareira e do bio combustível;
Não cubra a lareira com qualquer material inflamável após o uso;
Não fume enquanto faz o procedimento de abastecimento da lareira com o bio combustível. Risco de
explosão.
Não use qualquer outro produto que não seja o álcool/etanol;
Não use a lareira em embarcações, trailers ou veículos; não use a lareira em ambientes pequenos e não
ventilados;
Pessoas com problemas respiratórios devem evitar o uso da lareira sem consultar um médico;
Nunca deixe o fogo aceso por algum tempo sem que haja alguém para observá-lo.
Não assopre o fogo.
Não coloque papel , papelão, roupas, etc...no queimador ou próximo a ele.
Evite contato da pele ou olhos com o material combustível.
Não estoque o material combustível próximo a lareira .
Não usar a lareira como fogão, para aquecer água ou assar qualquer alimento;
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Em caso de lesões ocasionadas pelo uso da lareira, imediatamente procure socorro médico e não inicie
nenhum tratamento em sua pele sem orientação profissional.
INICIANDO
Abastecendo o Box queimador
- abasteça o recipiente do queimador com o bio etanol com no máximo 3/4 de sua capacidade e no
mínimo 50 % do volume (varia conforme o modelo / Consulte);
- É normal que o álcool demore um pouco para fixar a chama e voce precise acend e-lo mais de uma vez.
O álcool atinge a temperatura ideal (quando a chama fica amarelada ) após , aproximadamente 5
minutos .
- Atenção : álcool derramado pode causar manchas em móveis, tecidos e pisos em geral;
- não coloque o frasco com o combustível próximo da lareira;
- verifique cuidadosamente que não há respingos de bioetanol sobre ou próximo a lareira
- caso a chama não se acenda certifique-se que o combustível utilizado foi o indicado e para nova
tentativa esteja certo que não há REALMENTE fogo no queimador;
PARA ACENDER : Se o seu produto não incluir um acendedor próprio para o acendimento faça o seguinte
procedimento :
1.

Mergulhe a ponta da haste metálica ( controlador de chama/ incluso) no interior do queimador
com o álcool;

2.

Retire sem respingar;

3.

Inicie a combustão na haste com o auxílio de fósforo ou isqueiro;

4.

Dirija o objeto em chama até o queimador...pronto !!!

Atenção : É importante ressaltar as peças que compoem o Kit cerâmico ( caso o
tenha adquirido ) não podem ter contato com os vidros das lareiras ( quando houver )
tendo em vista que sob fogo ficam com a temperatura altíssima e podem resultar em
quebra dos vidros temperados .
REABASTECENDO
- cheque cuidadosamente se há fogo no queimador (câmara de combustão) . Se houver apague-o e
espere por pelo menos 10 minutos para o resfriamento antes de efetuar o reabastecimento;
- no caso de dúvidas vá até “INICIANDO”.
- em caso de incêndio não use água. Use um extintor de incêndio apropriado.
- Procure remover todo o álcool/bioetanol do recipiente se não for utilizar a lareira por longo intervalo de
tempo (em alguns modelos isso não é possível).

MANUTENÇÃO E CUIDADOS
Você pode usar um pano molhado para limpar a superfície da lareira. O queimador pode trocar de
coloração por causa do calor. O aço inox poderá mudar de aparência depois de um determinado tempo
de utilização. Isto é normal. Uma manutenção regular irá manter sua cor. Nunca utilize esponjas de aço para
esfregar a lareira ou queimador, ela pode arranhar as superfícies definitivamente.
O fabricante não pode ser responsabilizado pelo mau uso das lareiras ou queimadores ou de uso de
produtos inadequados para sua limpeza.
*O aquecimento gerado por ela tem diversos fatores como pé direito do ambiente , material de
acabamento, dentre outros. O fato do calor gerado pela lareira ou queimador ecológico não se dissipar
por um duto – como nas lareiras tradicionais – compensa a diferença de energia gerada pelo álcool
( etanol ou bio fluidos em geral ) e a madeira .
Se ainda assim estiver em dúvida ligue para o seu fornecedor para informações adicionais
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