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Símbolos de Segurança
Os símbolos e as caixas mostrados abaixo explicam o 
significado de cada título. Leia e siga todas as mensagens 
encontradas no manual.

ADVERTÊNCIA: Indica uma situação potencialmente perigosa 
que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesão grave.

CUIDADO: Indica uma situação potencialmente perigosa 
ou uma prática sem segurança que, se não for evitada, 
pode resultar em lesão menor ou moderada.

PERIGO: Indica uma situação perigosa iminente que, se 
não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.

Se sentir cheiro de gás:
1.  Desligue a passagem de gás para o 
eletrodoméstico.
2.  Apague todas as chamas.
3.  Abra a tampa.
4.  Se o odor persistir, mantenha-se afastado do 

eletrodoméstico e telefone imediatamente o seu 
fornecedor de gás ou os bombeiros.

1.  Não armazene nem use gasolina ou outros líquidos 
ou vapores inflamáveis nas proximidades deste ou 
qualquer outro eletrodoméstico.

2.  Um cilindro de GLP não ligado para uso não deve 
ser armazenado nas proximidades deste ou de 
qualquer outro eletrodoméstico.

Somente para utilização residencial. Não utilize para 
cozinhas comerciais.

Leia e siga todas as indicações de segurança, instruções 
de montagem e indicações de uso e cuidados antes de 
proceder à montagem e cozinhar.

A não observação de todas as instruções do fabricante pode 
resultar em lesões pessoais graves e/ou danos materiais.

Algumas peças podem conter bordas afiadas – especialmente 
as indicadas no manual! Se necessário, use luvas de proteção.



CUIDADO
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Precauções de segurança para a instalação
•  Use a churrasqueira, como comprada, somente com gás GLP (propano) e o 

conjunto de regulador/válvula fornecido. 

A utilização de tachos com capacidade superior a 6 
quartos de um galão (0,94 l) pode exceder o limite de 
peso da prateleira 
do queimador 
lateral ou da 
prateleira lateral, 
resultando na falha 
dos componentes 
do carrinho da 
churrasqueira.

Cilindro de GLP
O cilindro de GLP deve estar preparado para a saída do vapor e 
incluir um rebordo para proteger a válvula do cilindro de GLP. 
Mantenha os cilindros de GLP sempre na posição vertical durante 
o uso, transporte ou armazenamento.

•  

Cilindro de GLP na posição vertical para saída de vapor 

GLP (Gás Liquefeito de Petróleo )
•  O gás GLP não é tóxico, não tem odor ou cor quando produzido. 

Para Sua Segurança, foi dado um odor ao gás GLP (semelhante 
ao de ovos podres), de modo a poder ser detectado pelo olfato. 

•  O gás GLP é altamente inflamável e pode incendiar 
inesperadamente quando misturado com o ar.

ADVERTENCIA
Tamanho da QUALQUÉR que SEJA botijão ou usados, certificada é 
que Mangueira nd Encosta do topo nao gástrica (teto) do 
ROUPEIRO. Esta parte AVALIAR alta temperatura derrete e ameixa, 
mangueira NELA caso Encosta.

 

Limpeza geral da churrasqueira 
Não confunda a acumulação marrom ou preta de gordura e fumaça com a 

pintura.  Os interiores das churrasqueiras a gás não são pintados na fábrica 

(e nunca devem ser pintados). Aplique uma solução forte de detergente e 

água ou use um agente de limpeza de churrasqueiras com uma escova no 

interior da tampa e no fundo da churrasqueira. Lave com água e deixe secar 

ao ar livre completamente. Não aplique às superfícies pintadas um agente 

de limpeza cáustico para churrasqueira/forno. 

Peças plásticas: lave com água quente e sabão e seque com um pano.

Não use citrisol, agentes de limpeza abrasivos, desengordurantes ou um 

agente de limpeza concentrado para churrasqueiras nas peças plásticas. 

Podem ocorrer danos e falhas das peças plásticas. 

Superfícies de porcelana: devido à sua composição semelhante ao vidro, a 

maior parte dos resíduos pode ser retirada com uma solução de bicarbonato 

de sódio/água ou um agente de limpeza especialmente formulado.  Use pó 

de lavagem não abrasivo para as manchas resistentes.

Superfícies pintadas: lave com detergente suave ou agente de limpeza não 

abrasivo e água quente com sabão. Seque com um pano macio e não 

abrasivo.

Superfícies de aço inoxidável: para manter a aparência de alta qualidade 

do seu churrasqueirador, lave com um detergente suave e água quente e 

sabão secando com um pano macio depois de cada utilização. Os depósitos 

de gordura cozida podem exigir o uso de uma esponja abrasiva de limpeza 

em plástico. Para evitar danos, utilize-a somente na direção do acabamento. 

Não use a esponja abrasiva nas áreas com gráficos.

Superfícies de cozimento: se for usada uma escova de cerdas para limpar 

qualquer superfície de cozimento da churrasqueira, assegure-se de que não 

fique nenhum cerda solta nas superfícies de cozimento antes de 

churrasqueirar. Não é recomendado limpar as superfícies de cozimento 

enquanto o churrasqueirador está quente.

• 

•  •  

• 

• 

• 

• 



Temperatura

O medidor de temperatura existente na cobertura da sua nova 

churrasqueira mede a temperatura do ar.  A temperatura do ar dentro 

da churrasqueira nunca será tão quente quanto a temperatura na 

superfície de cozimento.

Pré-aquecimento da churrasqueira
Tal como o seu forno em casa, a sua churrasqueira deve ser pré-
aquecida para fornecer um desempenho ótimo. Pré-aqueça a 
churrasqueira, na posição alta durante 10-15 minutos – mais tempo 
se as condições climáticas exigirem.  Consulte as instruções de 
acendimento no Guia de Produto se tiver dúvidas sobre como 
acender a churrasqueira.  Para sua conveniência, é fornecido um 
acendedor e um orifício de acesso.

GUIA DE churrasqueiraGEM – 

Introdução 
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Primeiro uso

Leia o Manual de Montagem e assegure-se de que a churrasqueira 

seja montada adequadamente.  Antes da primeira utilização, remova 

todo o material de publicidade do Ponto de Compra de todas as 

superfícies da churrasqueira.  Recomendamos que opere o seu 

churrasqueirador à temperatura mais alta durante 15-20 minutos antes 

da primeira utilização.  Isso ajuda a remover os óleos usados durante a 

fabricação.

Pedras de lava/briquetes

Esta  a gás foi concebida, fabricada e testada para ser 

usada com moderadores de chama, ou placas de distribuição de calor, 

para providenciar uma melhor distribuição do calor, melhorar o 

processo de limpeza e reduzindo a intensificação súbita das chamas.  

A adição de qualquer tipo de pedras de lava, carvão ou briquetes do 

mercado pós-venda causará uma combustão pobre e aumentará a 

probabilidade de um incêndio devido a gordura, não sendo, assim, 

recomendada.  O uso de briquetes, pedra de lava ou carvão nesta 

churrasqueira anula a garantia.  Para obter um sabor extra de 

defumado, recomendamos o uso de uma caixa de fumo com aparas de 

madeira.

churrasqueira

 



Cozimento com rodízio
O cozimento com rodízio é melhor para carne "redonda", como 
peças grandes para churrasqueirar, aves inteiras e porco.  
Geralmente, ela requer um motor acessório e um espeto que 
permita que a carne seja girada a uma velocidade constante.  O 
cozimento com rodízio é mais facilmente obtido frente a um 
queimador de rodízio especial ou usando uma disposição de 
queimador indireto de cozedura.  Pode ser colocada uma frigideira 
debaixo da carne, de modo a coletar a gordura e os pingos dos 
alimentos, ajudando também a minimizar a limpeza.

Segurança dos Alimentos
A segurança dos alimentos é uma parte muito importante do 
prazer da experiência de cozinhar ao ar livre.  Para manter os 
alimentos em segurança contra bactérias prejudiciais, siga estas 
quatro etapas básicas:

Limpe:  lave as mãos, os utensílios e as superfícies com água 
quente e sabão antes e depois de manusear carne crua.
Separe:  separe as carnes cruas dos alimentos prontos para 
comer para evitar a contaminação cruzada.  Use um prato e 
utensílios limpos quando remover os alimentos cozidos.
Cozinhe: cozinhe a carne e as aves completamente para 
eliminar as bactérias.  Use um termômetro para assegurar 
temperaturas internas adequadas dos alimentos.
Refrigere:  refrigere imediatamente os alimentos preparados e as 
sobras.

GUIA DE churrasqueiraGEM – 

churrasqueirar 101 
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churrasqueirar ao ar livre é realmente muito simples.  
Normalmente você terá sucesso com hambúrgueres, cachorros-
quentes ou bifes logo na primeira tentativa.  Com experiência, 
aprenderá a trabalhar com a sua churrasqueira, criando 
refeições cada vez mais criativas.  Esse conhecimento constitui 
a arte de churrasqueirar.  Antes de começar a churrasqueirar, 
organize os seus alimentos de acordo com a técnica de 
cozimento e o tempo de cozimento necessário e otimize o uso 
da sua área de queimador.

Cozimento direto

O cozimento direto envolve churrasqueirar a carne diretamente 
sobre calor forte.  É perfeito para dourar bifes, costeletas e 
outras peças pequenas de carne e vegetais que vão 
rapidamente à mesa. 

Cozimento indireto

O cozimento indireto utiliza queimadores selecionados para 
circular o calor através da churrasqueira, sem contato direto 
entre a carne e a chama.  A carne é colocada sobre um 
queimador desligado.  Esse método é geralmente utilizado para 
cozinhar lentamente peças grandes de carne e aves.  Pode ser 
colocada uma frigideira debaixo da carne, de modo a coletar a 
gordura e os pingos, ajudando também a minimizar a limpeza.



Cozinhar com a sua nova churrasqueira é uma experiência direta e é 
recomendado que você fique ao ar livre, junto à churrasqueira, 
enquanto cozinha.  O cozimento pode ser afetado por muitas 
condições externas.  Em tempo frio, precisará de mais calor para 
atingir uma temperatura ideal de cozimento e pode levar mais tempo 
para churrasqueirar.  A temperatura interna e a espessura da carne 
também podem afetar os tempos de cozimento.  Carnes frias e mais 
grossas levarão mais tempo para cozinhar. 

Temperaturas internas da carne
Muitas vezes, a carne cozida num churrasqueira doura muito 
rapidamente no ao ar livre.  Portanto, use um termômetro de carne 
para garantir que ela atingiu temperaturas internas seguras. 

Para informações completas e atualizadas, consulte a USDA.  A nossa 
tabela de temperatura interna é baseada nos padrões da USDA para 
carne cozida.  Consulte-a em www.isitdoneyet.gov

Molhos
Os molhos com açúcares e gorduras podem causar a intensificação 
súbita das chamas, e os seus alimentos podem queimar.  Em geral, 
aplique esses molhos durante os 10 minutos finais de cozimento.  
Tenha em mente que o uso excessivo de molhos e coberturas também 
pode exigir mais limpeza.

Marinadas e pastas de espalhar
Para realçar o sabor dos alimentos churrasqueirados, podem ser 
usadas, antes de cozinhar, uma marinada líquida ou uma pasta seca 
de espalhar.  A carne pode ser mergulhada ou injetada na/com a 
marinada líquida por até 24 horas antes de churrasqueirar.  As pastas 
secas de espalhar podem ser diretamente aplicadas à carne 
imediatamente antes de churrasqueirar.

GUIA DA CHURRASQUEIRA – Dicas e 

truques 

Aparas de Madeira
Para obter um sabor extra de defumado ao churrasqueirar, tente adicionar 
aparas de madeira.  Coloque as aparas em água durante aproximadamente 30 
minutos antes de as colocar numa caixa ou frigideira de fumaça.  Coloque a 
caixa ou frigideira de fumo em cima da churrasqueira de cozimento, acima da 
chama.  Ligue a churrasqueira numa temperatura alta até a madeira começar a 
soltar fumaça.  Reduza o calor para a temperatura desejada para cozinhar e 
coloque os alimentos na churrasqueira de cozinhar conforme desejado.  Feche 
a tampa para reter mais fumo.  As variedades de madeira que funcionam 
particularmente bem com alimentos churrasqueirados incluem o amieiro, a 
macieira, a cerejeira, as videiras, a hicória, a árvore da mesquita, o carvalho, o 
alecrim e o sassafrás.

Espetos
Os espetos metálicos devem ser lisos com cabos longos.  Os espetos 
redondos permitem que a carne gire quando virada, de modo que pode 
não cozinhar de maneira tão uniforme.  Use espetos metálicos quando 
cozinhar kebabs de carne.  Os espetos de madeira devem ser 
colocados em água durante uma hora antes da sua utilização e são 
melhores para alimentos de cozimento rápido, como vegetais e frutas.

Utensílios
Use pinças ou uma espátula, em vez de um garfo, para manusear os 
alimentos e não vire os alimentos muito frequentemente.  Furar os 
alimentos com um garfo libera
os caldos que você deseja 
que fiquem na carne e pode
causar a intensificação 
súbita das chamas.
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Temperaturas internas mínimas para 
segurança recomendadas  

Bifes e assados de carne bovina, vitela e 
cordeiro  

62°C  

Peixe 62°C  

Carne suína  71°C  

Carne bovina, de vitela e cordeiro moída  71°C  

Pratos com ovos  71°C  

Carne de peru, frango e pato inteira, em 
pedaços ou moída  

73°C  



Por que limpar?
Todos ouvimos o ditado "Mais vale prevenir que remediar".  Esse 
é um grande conselho quando se trata de manter a sua 
churrasqueira limpa.

Cuidados de rotina
A limpeza periódica dessa gralha necessária, uma vez 
que pode ocorrer um incêndio da churrasqueira quando 
a gordura e os detritos de alimentos se acumulam no 
fundo da churrasqueira.
Depois de cada utilização, remova todas as partículas 
de alimentos que restam na churrasqueira de cozimento e 
dentro da churrasqueira usando uma escova para 
churrasqueiras.  Faça isso depois de a churrasqueira 
ter esfriado, mas quando ainda estiver morna.  É muito 
mais fácil limpar as partículas de alimentos enquanto 
ainda estiverem mornas do que depois de terem 
esfriado completamente e endurecido.  Esta 
churrasqueira não é concebida para ser esquentada 
fechando a tampa e girando os queimadores para a 
posição High (Forte) durante um período de tempo 
longo.  O calor excessivo gerado pode levar a 
gordura remanescente a incendiar-se e causar 
danos permanentes à sua churrasqueira.

Limpeza geral
Peças plásticas: lave com água quente e sabão e seque. Não use 
agentes de limpeza abrasivos, desengordurantes ou agentes de 
limpeza concentrados para churrasqueiras nas peças plásticas. Podem 
ocorrer danos e a falha das peças plásticas.

Superfícies de porcelana: Devido à sua composição semelhante ao 
vidro, a maior parte dos resíduos pode ser retirada com uma solução 
de bicabornato de sódio/água ou líquido de limpeza de vidros. Use pó 
de lavagem não abrasivo para as manchas resistentes.

Superfícies pintadas: Lave com detergente suave ou agente de limpeza 
não abrasivo e água quente. Seque com um pano macio e não 
abrasivo.

Superfícies de aço inoxidável: em certas condições, o aço inoxidável 
pode enferrujar.  Isso pode ser causado por condições ambientais, 
como água com cloro ou salgada ou ferramentas 
de limpeza impróprias, como arame ou palha 
de aço. Também podem perder a cor devido 
ao calor, produtos químicos ou acúmulo de 
gordura.  Para manter a aparência de alta 
qualidade da sua churrasqueira, lave com 
detergente suave e água quente ou use um 
agente de limpeza para churrasqueiras de aço 
inoxidável. Os depósitos de gordura cozida 
podem exigir o uso de uma esponja abrasiva 
de limpeza em plástico. Utilize-a somente na 
direção do acabamento para evitar danos.  Não 
use a esponja abrasiva nas áreas com gráficos.

 

GUIA DA CHURRASQUEIRA – Limpeza da 

sua CHURRASQUEIRA 

Superfícies de cozimento: se for usada uma escova de cerda para 
limpar qualquer superfície de cozimento da churrasqueira, assegure-se 
de que não fique nenhuma cerda solta nas superfícies de cozimento 
antes de churrasqueirar. Não é recomendado limpar as superfícies de 
cozimento enquanto a churrasqueira está quente.

Armazenamento da sua churrasqueira
Limpe as churrasqueiras de cozimento.
Armazene a churrasqueira num local seco.
Quando o cilindro de GLP está ligado à churrasqueira, armazene ao 
ar livre, num espaço bem ventilado e fora do alcance de crianças.
Se armazenada ao ar livre, cubra a churrasqueira.  Escolha uma das 
várias coberturas de churrasqueira oferecidas pelo fabricante.
Armazene a churrasqueira no interior SOMENTE se o cilindro de GLP 
estiver desligado, desconectado e removido da churrasqueira.  Nunca 
armazene os cilindros de GLP no interior.
Quando retirar a churrasqueira do local de armazenamento, siga as 
instruções de "Limpeza do conjunto de queimadores" na secção de 
Uso e cuidados do Guia do Produto.

Insetos
Aranhas gostam de fazer as suas casas nos tubos venturi das 
churrasqueiras.  Esses tubos devem ser inspecionados e limpos 
regularmente para garantir que não haja bloqueios.  Para 
informações completas, consulte a parte de Uso e cuidados 
deste Guia do Produto.

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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USO E CUIDADOS

•  

•  
•  

•  

NUNCA armazene um cilindro de GLP sobressalente 
debaixo ou perto do eletrodoméstico ou numa área 
fechada.  

Nunca encha um cilindro para além dos 80% de capacidade.
Um cilindro demasiadamente cheio ou inadequadamente 
armazenado é um perigo por causa da possibilidade de 
vazamento de gás pela válvula de alívio de segurança.  Isso 
pode causar um incêndio violento com risco de danos 
materiais, lesão grave ou morte.
Se vir, sentir o odor ou ouvir escapamento de gás, afaste-se 
imediatamente do cilindro/eletrodoméstico de GLP e telefone 
para os bombeiros.

Teste de vazamento do cilindro de GLP
Para sua segurança

O teste de vazamento deve ser repetido cada vez que o cilindro de 
GLP for trocado ou enchido.
Não fume durante o teste de vazamento.
Não use uma chama para verificar vazamentos de gás.
Os testes de vazamentos do churrasqueirador devem ser efetuados 
no exterior, numa área bem ventilada, longe de fontes de ignição, 
como eletrodomésticos a gás ou eletricidade. Durante o teste de 
vazamento, mantenha a churrasqueira longe de chamas ou faíscas.
Use um pincel limpo e uma solução a 50/50 de sabão suave e água. 
Pincele a solução com sabão nas áreas indicadas pelas setas na 
figura em baixo.

Não use agentes de limpeza doméstica. Podem resultar 
danos nos componentes de passagem do gás.

•  

•  
•  
•  

•  

  
 

ADVERTÊNCIA
Se aparecerem bolhas “crescendo”, não use nem 
movimente o cilindro de GLP. Entre em contato com um 
fornecedor de gás GLP ou os bombeiros!

ADVERTÊNCIA
•  

•  

•  

•  

•  

•  

Um eletrodoméstico de ambiente externo a gás não 
deve ser instalado em um barco.
Um eletrodoméstico de ambiente externo a gás não 
deve ser instalado em um RV (veículo recreativo).
Nunca tente ligar esta churrasqueira ao sistema de gás 
GLP autônomo de um trailer ou veículo de 
acampamento.
Não use a churrasqueira até fazer o teste de 
vazamentos.
Se, a qualquer momento, for detectado um vazamento, 
PARE e chame os bombeiros.
Se não conseguir parar um vazamento de gás, feche 
imediatamente a válvula do cilindro de GLP e chame o 
fornecedor de gás GLP ou os bombeiros!

Teste de vazamento das válvulas, mangueira e regulador
1. Gire todos os botões de controle da churrasqueira para OFF 

(DESLIGADO).
2.  Verifique se o regulador está devidamente conectado ao cilindro 

de GLP.
3.  Abra completamente a válvula do cilindro de GLP, girando-a no 

sentido anti-horário. Se ouvir um som de escape, feche o gás 
imediatamente. Há um vazamento grande na conexão. Corrija 
antes de continuar.

4.  Pincele a solução com sabão nas áreas marcadas com círculo 
em baixo, ou nos outros encaixes semelhantes da sua 
churrasqueira.

5.  Se aparecerem bolhas “crescendo”, há um vazamento. 
Feche a válvula do cilindro de GLP imediatamente e volte a 
apertar as conexões. Se não conseguir parar os 
vazamentos, não tente repará-los. Telefone para pedir 
peças sobressalentes. 

6.  Feche sempre a válvula do cilindro de GLP depois de efetuar 
o teste de vazamento, girando a torneira triangular no sentido 
horário.8



ADVERTÊNCIA

CUIDADO
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Para uma utilização segura da sua churrasqueira e 
para evitar lesões graves:

Não deixe as crianças ficarem ou brincarem perto da 
churrasqueira. 

Mantenha a área da churrasqueira livre e sem materiais que 
possam queimar.

Não bloqueie os orfícios na parte de trás ou laterais da 
churrasqueira. 

Verifique as chamas do queimador regularmente.

Use a churrasqueira somente num espaço bem ventilado. 
NUNCA use num espaço fechado, como box para carro, 
garagem, varanda, pátio coberto ou debaixo de uma estrutura 
de qualquer espécie.

Não use carvão nem briquetes de cerâmica numa 
churrasqueira a gás. (A menos que os briquetes sejam 
fornecidos com a sua churrasqueira.)

Use a churrasqueira a pelo menos 3 pés (1 metro) de 
qualquer parede ou superfície. Mantenha uma distância de 
10 pés (3 metros) de objetos que possam incendiar ou fontes 
de ignição, como luzes-piloto em queimadores de água, 
eletrodomésticos acesos, etc.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Para uma utilização segura da sua churrasqueira e evitar lesões 
graves:

Em condomínios:

Verifique com o síndico para saber as exigências e os 
códigos de incêndio para a utilização de uma 
churrasqueira a gás GLP no seu condomínio. Se 
permitido, use no exterior, no andar térreo, com uma 
distância de três (3) pés de paredes ou corrimãos. Não 
use em varandas ou debaixo delas.

NUNCA tente acender o queimador com a tampa 
fechada.  O acúmulo de gás sem ignição dentro de 
uma churrasqueira fechada é perigoso.

Nunca opere a churrasqueira com o cilindro de GLP 
fora da posição correta especificada nas instruções 
de montagem. 

Feche sempre a válvula do cilindro de GLP e remova 
a porca de acoplamento antes de movimentar o 
cilindro de GLP da posição de operação especificada.

•  

•  

•  

•  

 

Dicas de segurança
• Antes de abrir a válvula do cilindro de GLP, verifique se a porca de acoplamento 

está apertada.

• Quando a churrasqueira não estiver em uso, desligue todos os botões de controle 

e a válvula do cilindro de GLP. 

• Nunca movimente a churrasqueira enquanto em operação ou ainda quente.

• Use utensílios longos para churrasco e luvas de forno para evitar queimaduras e 

respingos.

• A carga máxima para o queimador lateral e a prateleira lateral é de 10 lbs (4.5Kg).

• A bandeja de gordura deve ser inserida na churrasqueira e esvaziada depois de 

cada utilização. Não remova a bandeja de gordura até a churrasqueira ter 

esfriado completamente.

• Limpe a churrasqueira frequentemente, preferencialmente depois de cada uso. Se 

for usada uma escova de cerdas para limpar qualquer superfície de cozimento 

da churrasqueira, assegure-se de que não ficam quaisquer cerdas soltas nas 

superfícies de cozimento antes de churrasqueirar. Não é recomendado limpar 

as superfícies de cozimento enquanto a churrasqueira está quente.

• Se verificar gordura, ou outro material quente, pingando da churrasqueirador para 

a válvula, mangueira ou regulador, desligue logo o abastecimento de gás. 

Determine a causa, corrija-a, depois limpe e inspecione a válvula, mangueira e 

o regulador antes de continuar. Efetue um teste de vazamento.

• Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do cilindro (carrinho da 

churrasqueira) livres e sem detritos.

• Dentro da caixa do carrinho da churrasqueira, não armazene objetos ou materiais 

que possam bloquear o fluxo de ar de combustão para o lado de baixo do painel 

de controle ou da cuba.

• Durante a operação, o regulador pode emitir um ruído de zumbido ou assobio. 

Isso não afetará a segurança ou a utilização da churrasqueira.

• Se tiver um problema com a churrasqueira, consulte a ”Seção de Resolução de 

Problemas”.

• Se o regulador congelar, desligue a churrasqueira e a válvula do cilindro de GLP 

imediatamente. Isso indica um problema com o cilindro e este não deve ser 

usado em nenhum produto. Devolva-o ao fornecedor!

•  

•  

•  

Não é possível apagar incêndios de gordura fechando a tampa. As 
churrasqueiras estão bem ventiladas por razões de segurança. 

Não use água num incêndio de gordura. Pode resultar em lesões 

pessoais. Se verificar um incêndio de gordura, desligue os botões e o 

cilindro de GLP. 

Não deixe a churrasqueira sem supervisão quando estiver pré-

aquecendo ou queimando resíduos de alimentos na posição HI 

(ALTO). Se a churrasqueira não for regularmente limpa, pode ocorrer 

um incêndio de gordura que pode danificar o produto. 

Acendimento do dispositivo de ignição
•   Não se debruçe sobre a churrasqueira ao acender.
1.  DESLIGUE as válvulas de controle do gás dos queimadores. 
2.  LIGUE o gás no cilindro de GLP.
3.  Abra a tampa durante o acendimento.
4.  Para fazer a ignição, pressione e gire o botão de ignição do queimador 

para HI (ALTO). 
5.  Pressione e segure o botão de IGNIÇÃO ELETRÔNICA até o queimador 

acender.
6.  Se a ignição NÃO ocorrer em cinco segundos, gire os controles do 

queimador para OFF (DESLIGADO), espere cinco minutos e repita o 
procedimento de acendimento.

7.  Para fazer a ignição dos outros queimadores, gire o botão para a posição HI 
(ALTO), começando com os queimadores mais perto dos QUEIMADORES 
DE IGNIÇÃO. Se o dispositivo de ignição não funcionar, siga as instruções 
de acendimento com fósforo. 

As instruções de acendimento continuam na página seguinte



Acendimento do dispositivo de ignição do queimador lateral
 Não se debruce sobre a churrasqueira ao acender.

1.  Abra a tampa do queimador lateral. LIGUE o gás no cilindro de GLP.
2.  Gire o botão do queimador lateral para a posição HI (ALTO), pressione e 

segure o botão da IGNIÇÃO ELETRÔNICA.
3.  Se o queimador lateral NÃO acender dentro de cinco segundos, gire o botão 

para OFF (DESLIGADO), espere cinco minutos, depois repita o 
procedimento de acendimento.

Acender o queimador lateral 
com fósforo

1.  Abra a tampa do queimador lateral. 

LIGUE o gás no cilindro de GLP.
2.  Coloque o fósforo aceso perto do 

queimador.
3.  Gire o botão do queimador lateral para 

a posição HI (ALTO).
Assegure-se de que o queimador acende 

e permanece aceso.

s

HI

BAIXO

CUIDADO

ADVERTÊNCIA
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Acendimento do dispositivo de ignição (continuação)
8. Para as churrasqueiras equipadas com IGNIÇÃO ELETRÔNICA em cada 

queimador: 
Repita as etapas 4 a 6 para acender cada queimador.
9. Quando cada queimador entrar em ignição, gire os botões para a posição 

desejada.

Quando fora de utilização, gire os controles e a fonte 
de gás ou o botijão para OFF (DESLIGADO).

Se a ignição NÃO ocorrer em cinco segundos, gire os 
controles do queimador para OFF (DESLIGADO), espere 
cinco minutos e repita o procedimento de acendimento. Se o 
queimador não tiver ignição com a válvula aberta, o gás 
continuará a sair do queimador e pode entrar em ignição 
acidentalmente, com risco de lesões.

Acendimento com fósforo
Não se  sobre a churrasqueira ao acender.

1.  Abra a tampa. LIGUE o gás no cilindro de GLP. 
2.  Coloque o fósforo no suporte de fósforo (pendurado do painel lateral do 

churrasqueirador). Acenda o fósforo; depois, acenda o queimador 
colocando o fósforo através do  de chama de fósforo existente no 
lado direito ou esquerdo do churrasqueirador.

3.  Pressione e gire o botão do queimador da direita ou da esquerda para a 
posição Alto (HI), dependendo do  de chama de fósforo selecionado. 
Assegure-se de que o queimador acende e permanece aceso.

4.  Acenda os queimadores adjacentes em sequência, pressionando e girando 
os botões para a posição HI (ALTO).

•  debruce

orifício

orifício

Verificação da chama do queimador
Remova as churrasqueiras de cozimento e os distribuidores de chama. 
Acenda os queimadores, gire os botões de HI (Alto) para LOW (Baixo). Você 
deve ver uma chama mais baixa na posição LOW (Baixo) do que na posição 
HI (alto). Efetue também a verificação de chama no queimador lateral. 
Verifique sempre a chama antes de cada utilização. Se vir apenas uma 
chama baixa, consulte a parte de ”Queda súbita da chama ou chama baixa” 
na Seção de resolução de problemas.

• 

Desligar a churrasqueira
Gire todos os botões para posição OFF (DESLIGADO). DESLIGUE o cilindro 
de GLP girando a torneira triangular no sentido horário até ao fim.

Verificação do dispositivo de ignição
Desligue o gás no cilindro de GLP. Pressione e segure o botão eletrônico 
do dispositivo de ignição.  Você deve ouvir um "clique" e ver uma faísca de 
cada vez entre cada caixa coletora ou queimador e eletrodo. Se isso não 
acontecer, consulte ”Resolução de problemas” .

Verificação da válvula
Importante: assegure-se de que o gás está desligado no cilindro de GLP 
antes de verificar as válvulas.  Posicione os botões em OFF 
(DESLIGADO). Para verificar as válvulas, primeiro pressione os botões para 
dentro e solte-os; eles devem voltar à posição como uma mola. Se isso não 
acontecer, substitua o conjunto das válvulas antes de usar a churrasqueira. 
Gire os botões para a posição LOW (BAIXO) e depois para a posição OFF 
(DESLIGADO). As válvulas devem girar suavemente

. 

Verificação da mangueira
Antes de cada uso, verifique se as mangueiras estão cortadas ou gastas. 

Substitua as mangueiras danificadas antes de usar a churrasqueira. Use 

somente a válvula/mangueira/regulador especificado pelo fabricante.

• 

• 

• 

• 

Mangueira
Mangueira
retorcido

normal



3.  Remova os tubos de transferência e os queimadores.
4.  Desprenda o eletrodo do queimador. 

NOTA: o método de Remover/Desprender dependerá da 
configuração do queimador. Veja as diferentes configurações na 
ilustração abaixo.

5.  Com cuidado, levante cada queimador para cima e fora das 
aberturas das válvulas.  Sugerimos três maneiras de limpar os 
tubos dos queimadores. Utilize o que for mais fácil para você.
(A)  Dobre um arame duro (um cabide metálico para roupa funciona 

bem) na forma de um pequeno gancho. Passe o gancho 
através do tubo de cada queimador várias vezes.

(B)  Utilize uma escova para garrafas estreitas com um cabo flexível 
(não utilize uma escova de arames em latão), passe a escova 
através do tubo de cada queimador várias vezes.

(C ) Use proteção para os olhos: use uma mangueira de ar para 
forçar o ar no tubo do queimador e para fora das entradas do 
queimador. Verifique cada entrada para ver se o ar sai em cada 
orif cio.

6.  Passe uma escova de arames na superfície externa do queimador 
para remover os resíduos de alimentos e a sujeira.

7.  Limpe todas as entradas bloqueadas com um arame duro, como um 
clipe de papel aberto.

8.  Verifique se há danos no queimador; devido ao uso normal e à 
corrosão, alguns oríficios podem alargar-se. Se encontrar 
rachaduras ou buracos grandes, substitua o queimador.

MUITO IMPORTANTE: os tubos dos queimadores devem reengatar 
as aberturas das válvulas. Consulte as ilustrações à 
direita.
9.  Ligue o eletrodo ao queimador.
10. Com cuidado, recoloque os 

queimadores.
11. Ligue os queimadores aos suportes 

existentes na cuba.
12. Reposicione os tubos de transferência e 

prenda os queimadores. Volte a colocar 
os distribuidores de chama e as churrasqueiras de cozimento.

í

CUIDADO

 Cuba

Tubo de tra
nsferência

Suporte do 
queimador 
da cuba Eletrodo

ALERTA DE ARANHAS!

VÁLVULAPAINEL DE 
CONTROLE

queimador

Remova os 
parafusos

 Cuba

Suporte do  
queimador da cuba

Levante o 
eletrodo com 
uma chave de 
fenda lisa

Eletrodo
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Se verificar que está ficar difícil acender a sua churrasqueira, ou que 
a chama não é tão forte quando deveria ser, verifique e limpe o tubo 
venturi.

ARANHAS E TEIAS DENTRO DO TUBO 
DO queimador

TEIAS DE ARANHA 
DENTRO DO TUBO 
VENTURI

Em algumas áreas do país, as aranhas, ou os insetos pequenos, são 
conhecidos como causadores de problemas de “chama de retorno”. As 
aranhas constroem teias, ninhos e p em ovos no(s) tubo(s) venturi da 
churrasqueira, obstruindo o fluxo de gás para o queimador. O gás de retorno 
pode entrar em ignição no tubo venturi, por trás do painel de controle. Isso é 
designado como uma chama de retorno e pode danificar a sua 
churrasqueira e causar lesões.

Para evitar as chamas de retorno e assegurar um bom desempenho, o 
conjunto de queimador e tubo venturi deve ser removido da churrasqueira e 
limpo antes da utilização sempre que a churrasqueira tiver  
parada durante um longo período de tempo.

õ

estiver ficado

Armazenamento da sua churrasqueira
Limpe as churrasqueiras de cozimento.
Armazene num local seco.
Quando o cilindro de GLP estiver ligado à churrasqueira, armazene em 
ambiente externo, num espaço bem ventilado e fora do alcance de 
crianças.
Se armazenado ao ar livre, cubra a churrasqueira. Escolha uma das 
várias coberturas de churrasqueira oferecidas pelos fabricantes.
Armazene a churrasqueira no interior SOMENTE se o cilindro de GLP 
estiver desligado e desconectado, removido da churrasqueira e 
armazenado ao ar livre.
Quando retirar a churrasqueira do armazenamento, siga as instruções de 
“Limpeza do conjunto dos queimadores” anter de começar a 
churrasqueirar.

Limpeza do conjunto dos queimadores
Siga estas instruções para limpar e/ou substituir peças do conjunto dos 
queimadores ou se tiver problemas com a ignição da churrasqueira.
1.  Gire o gás para OFF (DESLIGADO) nos botões de controle e no cilindro 

de GLP.
2.  Remova as churrasqueiras de cozimento e os distribuidores de chama. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

 

Corrija  
o engate 

do queimador para 
a válvula

Tubo de transferência



LISTA DE PEÇAS 

NOTA: algumas peças da churrasqueira mostradas nas etapas de montagem podem diferir ligeiramente 
em aparência daquelas no seu modelo de churrasqueira em particular. Entretanto, o método de montagem 
permanece o mesmo.
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Chave Qtde. Descrição 

A 1 MONTAGEM DA PERNA ESQUERDA 

B 1 SUPORTE PARA FÓSFOROS 

C 1 MONTAGEM DA PERNA DIREITA 

D 1 CILINDRO DO EIXO 

E 2 RODA 

F 2 EXTENSOR DA PERNA 

G 1 BRAÇADEIRA POSTERIOR 

H 1 PAINEL DIANTEIRO 

I 1 TAMPA SUPERIOR 

J 1 PLACA DO LOGOTIPO 

K 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 

L 1 BISEL P/MEDIDOR DE TEMPERATURA 

M 1 PEGADOR P/TAMPA SUPERIOR 

N 2 AMORTECEDOR FRENTE DE BORRACHA COM 
SILICONE, F/ TAMPA PRINCIPAL 

O 2 AMORTECEDOR TRASEIRO DE BORRACHA COM 
SILICONE, F/ TAMPA PRINCIPAL 

P 1 FERRAGENS PARA A TAMPA 

Q 1 FORNALHA 

R 3 TUBO DO ACENDEDOR PRINCIPAL, SEM ELETRODO 

S 1 ELETRODO, ACENDEDOR PRINCIPAL 

T 2 TUBO DE TRANSPORTE DA CHAMA 

U 1 PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL 

V 1 MÓDULO DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA 

W 1 PROTEÇÃO CONTRA O CALOR F/ MÓDULO EI 

X 1  MONTAGEM DO COLETOR DA VÁLVULA  

Y 4 BISEL P/BOTÃO DE CONTROLE 

Z 4 BOTÃO DE CONTROLE 

AA 1 PRATELEIRA LATERAL DIREITA 

BB 1 FÁSCIA, F/ PRATELEIRA LATERAL DIREITA 

CC 1 PRATELEIRA DO ACENDEDOR LATERAL 

DD 1 BANDEJA COLETORA, F/ ACENDEDOR LATERAL 

EE 1 TAMPA DO ACENDEDOR LATERAL  

FF 1 FÁCSIA, F/ PRATELEIRA DO ACENDEDOR LATERAL  

GG 1 ACENDEDOR LATERAL 

HH 1 ELETRODO, F/ ACENDEDOR LATERAL 

II 1 FIO DO IGNITOR, F/ACENDEDOR LATERAL 

JJ 1 GRADE DO ACENDEDOR LATERAL 

KK 1 ARAME DE EXCLUSÃO DO BUJÃO 

Chave Qtde. Descrição 

LL 3 TENDA DE CALOR 

MM 3 GRELHA DE COZIMENTO 

NN 1 GRELHA BALOUÇANTE 

OO 1 BOTÃO, F/ MÓDULO EI 

PP 1 PRESILHA, F/ RECIPIENTE DE GORDURA 

QQ 1 RECIPIENTE DE GORDURA 

Sem imagem 

… 1 CLIPE DO QUEIMADOR F/QUEIMADOR LATERAL 

… 1 MANUAL DO PRODUTO, ESPANHOL 

… 1 MANUAL DO PRODUTO, PORTUGUÊS 

… 1 PACOTE DE EQUIPAMENTO 



A

B

C

D

E
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Y
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Y Z

KK

VISTA ESQUEMÁTICA DE PIEZAS



MONTAGEM 
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11

Montagem da perna 
direita 

FIO DE EXCLUSÃO 
DO BUJÃO 

Montagem da 
perna esquerda 

2

Painel dianteiro 

Montagem da 
perna esquerda 

Montagem da perna 
direita 

Ranhuras para o 
fio de exclusão 

do bujão 

#8x3/8"
parafusos 

perfurantes
Qtde. 6 

Montagem da perna 
direita 

• Coloque as pernas como mostrado. A armação da perna esquerda tem furos grandes nas extremidades das pernas. 
Pendure o fio de exclusão do bujão nas armações das pernas direita e esquerda. 

• Ajuste o painel dianteiro entre as pernas esquerda e direita.  Alinhe as ranhuras do painel dianteiro ao fio de exclusão do 
bujão, como mostrado. 

• Fixe o painel dianteiro às pernas com os parafusos perfurantes #8x3/8”.



3

1_Pino de engate

Qtde. 1 

Arruela do eixo
Qtde. 1 

Espaçador de rodas

Qtde. 2 

Braçadeira 
traseira 

#8x3/8" 
parafusos 

perfurantes
Qtde. 4 

• Vire a montagem.
• Volte a fixar a braçadeira na parte traseira das pernas esquerda e direita com os parafusos perfurantes #8x3/8”.

15

O lado de "cone" da roda contra 

a perna 

Roda 

Barra do eixo 

Espaçador de 

rodas 

Roda 

Espaçador de 
rodas 

Arruela 
de eixo

Pino de 
engate 

4
• Vire o conjunto de ponta-cabeça.
• Introduza a haste do eixo na roda, noespaçador de roda, pernas e outros espaçadores e na roda. Fixe com uma arruela de 

eixo e um pino de engate.



5

Cabeça da 
churrasqueira

Qtde. 4
Arruela de pressão 

de 7 mm 

Qtde. 4
1/4-20x1/2"

Parafuso polido 

Qtde. 4
Arruela plana de 

7 mm 

Parte posterior do carro 
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•
• Esta etapa exige duas pessoas para levantar e posicionar a cabeça da churrasqueira no carrinho.
• Abaixe com cuidado a cabeça da churrasqueira sobre o carro. Certifique-se de que a mangueira do regulador esteja 

pendurada fora do carro. Fixe com parafusos 1/4-20x1/2", arruelas de pressão de 7 mm e arruelas lisas de 7 mm.

Ponha o carro de pé.

 



6

7

Prateleira lateral 
direita 

Traseira da fornalha 

Qtde. 4
7 mm

Arruela de fibra 

Qtde. 4
1/4-20x1/2"

Parafuso polido 

Qtde. 4
1/4-20

Porca de rebordo 
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#8x3/8" 
parafusos 

perfurantes
Qtde. 2 

A

B

C

• Pendure a parede lateral da prateleira nas braçadeiras de suporte ao lado da fornalha (A). 
• Dentro da fornalha, introduza arruelas de fibra de 7 mm e parafusos 1/4-20x1/2" como mostrado (B).
• Fixe a prateleira com as porcas da flange de cada lado (C). 

• Fixe a fáscia à fornalha com os parafusos perfurantes #8x3/8". 



8

9

18 

#8x3/8" 
parafusos 

perfurantes
Qtde. 2 

Qtde. 4
7 mm

Arruela de fibra 

Qtde. 4
1/4-20x1/2"

Parafuso polido 

Qtde. 4
1/4-20

Porca de rebordo 

Prateleira do 
acendedor lateral 

Traseira
 da 

fornalha 

A

B

C

• Pendure a parede lateral da prateleira do acendedor lateral nas braçadeiras de suporte ao lado da fornalha (A). 
• Dentro da fornalha, introduza arruelas de fibra de 7 mm e parafusos 1/4-20x1/2" como mostrado (B).
• Fixe a prateleira do acendedor lateral com as porcas da flange em cada lado(C). 

• Fixe a fáscia à fornalha com os parafusos perfurantes #8x3/8". 
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Válvula do 
queimador lateral 

Bisel do 
acendedor lateral  

Clipe do 
acendedor 

Fio de ignição 
do acendedor 

lateral 

Tubo do queimador 

Botão de controle do 
acendedor lateral 

Grelha do 
acendedor lateral 

Acendedor 
lateral 
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Porca borboleta 
#8-32

Qtde. 1 

#8-32x3/8"
Parafuso SS

Qtde. 2 

A

B

C

D

E

• Fixe o bisel e a válvula do acendedor lateral com os parafusos (2) #8-32x3/8" SS (A).
•

acendedor lateral com a porca borboleta #8-32  (B). Pendure o clipe do acendedor no tubo do acendedor lateral e ao redor do 

• Pressione o botão de controle do acendedor lateral na haste da válvula (D).
• Coloque a grelha na prateleira do acendedor lateral (E). 

Valva



Traseira da fornalha 

Pino 

Dianteira da fornalha 
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Tenda de calor 

• Coloque tendas de calor sobre os acendedores introduzindo as placas nas ranhuras na 
frente da fornalha.
As extremidades opostas das tendas de calor se apoiam nos pinos do fundo da 
fornalha.

Tenda de calor 

11



12

13
• Pendure o clipe do recipiente de gordura no fundo da fornalha e coloque o recipiente de gordura no clipe. 

Clipe do recipiente de gordura 

Recipiente de gordura 

CUIDADO 
A não-instalação do clipe do 
recipiente de gordura e do recipiente 
de gordura fará com que a gordura 
quente goteje do fundo da 
churrasqueira, com o risco de 
incêndio ou danos à propriedade. 
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• Coloque as grelhas de cozimento em seus apoios.
• Introduza as pontas do arame do eixo balouçante nos furos dos lados da tampa da churrasqueira. Insira as extremidades do 

arame das pernas da grelha balouçante nos furos nos lados da fornalha. NOTA: Os arames do pivô e das pernas que correm 
de lado-a-lado devem estar debaixo dos arames que correm de trás-para-frente. Se estiverem em cima, a grelha balouçante 
estará instalada de ponta-cabeça.

• Desparafuse a tampa do ignitor e coloque uma bateria AA na ranhura, com o lado positivo (+) virado para fora. Aparafuse a 
tampa no ignitor.

+
-

Arame do 
pivô Grelha balouçante 

Arame da perna 

Grelha de 
cozimento 

Bateria AA 



 

.

  

15 Devido aos diferentes tamanhos dos bujões de gás, não 
tente instalar o bujão embaixo da churrasqueira. Coloque-o 
no chão, do lado da churrasqueira. 

Tanque
gás propano

(Não fornecido
incluindo

Sempre mantenha os tanques
do GASENE vertical
durante o uso, transporte
ou armazenamento.

Regulador 

Tanque

22

•

contra o calor contra o calor 

• A sua churrasqueira não vem com o regulador e a mangueira 
conectados.

•    Para conectá-los, você deve fazer o seguinte:
Conecte uma extremidade da mangueira à churrasqueira de gás da 
válvula de fornecimento de água e aparafuse a braçadeira para que 
fique firme; depois, repita o mesmo processo com o regulador de gás 
introduzido no cilindro de gás.

•  VERIFIQUE SEMPRE SE HÁ VAZAMENTOS NA CONEXÃO ANTESDE 
ACENDER A CHURRASQUEIRA A GÁS. 
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EMERGÊNCIAS: se um vazamento de gás não puder ser interrompido, ou se ocorrer um incêndio devido a vazamento de gás, 

                                               chame os bombeiros.

Emergências

Problema

Causa Possível

Causa Possível

Prevenção/Solução

Prevenção/Solução

Resolução de problemas

Vazamento de gás pela 
mangueira 
rachada/cortada/queimada.

Vazamento de gás do 
cilindro de GLP.

Vazamento de gás da 
válvula do cilindro de GLP.

Vazamento de gás na 
conexão entre o cilindro de 
GLP e o regulador.

Incêndio vindo do painel de 
controle.

Incêndio de gordura ou 
chamas excessivas 
contínuas acima da 
superfície de cozimento.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mangueira danificada.

Falha mecânica devido a ferrugem ou manuseio 
inadequado.

Falha da válvula do cilindro resultante de 
manuseio inadequado ou falha mecânica.

Instalação inadequada, conexão solta, falha da 
vedação de borracha.

Incêndio na seção tubo do queimador, do 
queimador, devido a bloqueio.

Acúmulo excessivo de gordura na área do 
queimador.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Desligue o gás no cilindro de GLP ou na fonte, em sistemas de gás natural. Se tudo o 
mais funcionar, mas estiver queimado, substitua válvula/mangueira/regulador. Se estiver 
queimado, descontinue o uso do produto até um encanador ter investigado a causa e 
serem feitas as correções.
Substitua o cilindro de GLP.

Desligue a válvula do cilindro de GLP. Devolva o cilindro de GLP ao fornecedor de gás.

Desligue a válvula do cilindro de GLP. Remova o regulador do cilindro e inspecione 
visualmente a vedação de borracha para ver se está danificada. Consulte as seções 
Teste de vazamento do cilindro de GLP e Conexão do regulador ao cilindro de GLP.

Desligue os botões de controle e a válvula do cilindro de GLP. Deixe a tampa aberta 
para permitir que as chamas se apaguem. Depois de o fogo ter apagado e a 
churrasqueira estar fria, remova o queimador e inspecione para ver se há ninhos de 
aranhas ou ferrugem. Consulte as páginas de Perigo natural e Limpeza do conjunto de 
queimadores.

Desligue os botões de controle e a válvula do cilindro de GLP. Deixe a tampa aberta 
para permitir que as chamas se apaguem. Depois de esfriar, limpe as partículas de 
alimentos e o excesso de gordura de dentro da área da cuba, da bandeja de gordura e 
de outras superfícies.

O(s) queimador(es) não 
acendem com o 
dispositivo de ignição.
(Consulte também a 
Resolução de problemas 
da ignição eletrônica)

Continua na página 
seguinte.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

 Tentar acender o queimador errado.

 O queimador não está engatado com a válvula de 
controle.

 Obstrução no queimador.

 Não há fluxo de gás.

PROBLEMAS ELÉTRICOS:
 Eletrodo rachado ou partido; “faíscas na rachadura.”
 A ponta do eletrodo não está na posição adequada.

 
 Cabo e/ou eletrodo coberto com resíduos de alimentos.
 Cabos soltos ou desconectados.

 Cabos em curto-circuito (com faíscas) entre o 
dispositivo de ignição e o eletrodo.

 Pilha sem carga.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Consulte as instruções no painel de controle e na secção de Uso e cuidados.

 Assegure-se de que as válvulas estejam posicionadas dentro dos tubos dos 
queimadores.

 Assegure-se de que os tubos dos queimadores não estejam obstruídos com teias de 
aranha ou de outra forma. Consulte a seção de limpeza em Uso e cuidados.

 Assegure-se de que o cilindro de GLP não esteja vazio. 

 
 Volte a colocar o(s) eletrodo(s). 

Queimadores principais:
 A ponta do eletrodo deve estar apontando para a abertura da entrada de gás no 
queimador. A distância deve ser de 1/8” a 1/4”. Se necessário, ajuste.

queimador lateral:
 A ponta do eletrodo deve estar apontando para a abertura da entrada de gás no 
queimador. A distância deve ser de 1/8” a 3/16”. Se necessário, ajuste.
 
 Limpe o cabo e/ou o eletrodo com álcool de limpeza e um esfregão limpo.

 Volte a conectar os cabos ou substitua o conjunto de eletrodo/cabos.

 Volte a colocar o conjunto de cabo/eletrodo do dispositivo de ignição.

 Coloque uma pilha alcalina nova do tamanho AA.

PROBLEMAS DE GÁS

5
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Resolução de problemas (continuação)

Problema

Chamas muito altas.

Irrupção de chamas.

Causa Possível

• Ventos fortes ou com rajadas.

• Pouca quantidade de gás GLP.

• Válvula de excesso de fluxo acionada.

• Acúmulo de gordura.

• Demasiada gordura na carne.

• Temperatura de cozimento excessiva.

• O queimador e/ou os tubos do queimador 
  estão bloqueados.

Prevenção/Solução

• Gire a frente da churrasqueira para o lado do vento ou aumente a altura 
  da chama.
• Volte a encher o cilindro de GLP.

• Consulte “Queda súbita do fluxo de gás” acima.

• Limpe os queimadores e dentro da churrasqueira/cuba.

• Antes de churrasqueirar, remova a gordura da carne.

• Ajuste (baixe) a temperatura de acordo.

• Limpe o(s) tubo(s) de transferência com uma escova de aço.

queimador(es) não 
acende(m) usando o 
dispositivo de ignição.  
(Consulte também a 
Resolução de problemas 
da ignição eletrônica)

IGNIÇÃO ELETRÔNICA:
 Sem faísca, sem som de ignição.

 Sem faísca, algum som de ignição.

 Faíscas, mas não no eletrodo ou a toda a força.

•

•

•

•

•

•

 Consulte a Seção I de Sistema de ignição eletrônica.

 Consulte a Seção II de Sistema de ignição eletrônica.

 Consulte a Seção III de Sistema de ignição eletrônica.

O(s) queimador(es) não 
acende(m) com fósforo.

•

•

•

 Consulte “PROBLEMAS DE GÁS” na página anterior.

 O fósforo não alcança.

 Método inadequado de acender a fósforo.

•

•

 Use fósforo de haste longa (fósforos de lareira).

 Consulte a seção de “Acendimento com fósforo” em Uso e cuidados.

Queda súbita no fluxo de 
gás ou chama baixa.

• Sem gás.

 

• Verifique se há gás no cilindro de GLP.

Incêndio persistente de 
gordura.

• Gordura presa por acúmulo de alimentos 
em volta do sistema do queimador.

• Rode os botões para OFF (DESLIGADO). Desligue o gás no cilindro 
de GLP. Deixe a tampa em posição e deixe o fogo arder até se apagar. 
Depois de a churrasqueira esfriar, remova e limpe todas as peças.

Chama de retorno...
(incêndio no(s) tubo(s) do(s) 
queimador(es)).

• Gire os botões para OFF (DESLIGADO). Limpe o queimador e/ou os tubos do 
queimador. Consulte a seção de  limpeza de queimadores em Uso e cuidados.

• 
Um queimador não 
acende a partir de 
outro(s) queimador(es).

• Acúmulo de gordura ou de partículas de 
alimentos nos terminal(is) do(s) tubo(s) de 
transferência.
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Resolução de problemas - Ignição eletrônica

Problema (Ignição) Causa Possível Procedimento de verificação Prevenção/Solução

SECÇÃO I
Não aparecem faíscas 
em qualquer dos 
eletrodos quando o 
Botão de ignição 
eletrônica é 
pressionado; não se 
ouve qualquer som do 
módulo de faíscas.

•

•

•

•

 A pilha não está 
adequadamente 
instalada.

 Pilha sem carga.

 O conjunto do botão não 
está adequadamente 
instalado.

 
 Módulo de faíscas 
defeituoso.

•

•

•

•

 Verifique a orientação da pilha.

 A pilha foi usada 
anteriormente?

 Verifique se as roscas estão 
adequadamente rosqueadas. 
O botão deve movimentar-se 
para cima e para baixo sem 
dobrar.

 Se não forem geradas 
quaisquer faíscas com uma 
pilha nova e boas conexões de 
cabos, o módulo está 
defeituoso.

•

•

•

•

 Instale a pilha (assegure-se de que as extremidades 
“+” e “–” estejam corretamente orientadas, com a 
extremidade “+” para cima e a extremidade “–” para 
baixo.)

 Substitua a pilha por uma pilha alcalina nova do 
tamanho AA.

 Desparafuse o conjunto da tampa de botão e volte a 
instalar, assegurando-se de que as roscas estejam 
alinhadas e completamente engatadas.

 Volte a colocar o conjunto do módulo de faíscas.

SECÇÃO II
Não aparecem faíscas em 
qualquer dos eletrodos 
quando o Botão de 
ignição eletrônica é 
pressionado; não se ouve 
qualquer som do módulo 
de faíscas.

• As conexões em chumbo 
da saída não estão 
conectadas.

• As conexões de saída estão 
feitas e apertadas?

• Remova e volte a conectar todas as conexões de 
saída no módulo e nos eletrodos.

SECÇÃO III
Há faíscas, mas não em 
todos os eletrodos e/ou 
não a força total

•

•

•

•

•

 As conexões em chumbo 
da saída não estão 
conectadas.

 Centelhação para a 
churrasqueira longe 
do(s) queimador(es).

 Pilha fraca.

 Eletrodos molhados.

 Eletrodos rachados ou 
partidos, com “faíscas na 
fenda”.

•

•

•

•

•

 As conexões de saída estão 
feitas e apertadas?

 Se possível, observe a 
churrasqueira num local 
escuro. Opere o sistema de 
ignição e veja a centelhação 
entre os cabos de saída e a 
estrutura da churrasqueira.

 Todas as faíscas presentes, 
mas fracas ou a uma taxa 
baixa.

 A umidade acumulou-se no 
eletrodo e/ou nas entradas do 
queimador?

 Inspecione os eletrodos para 
ver se eles têm rachaduras.

•

•

•

•

•

 Remova e reconectar todas as conexões de saída no 
módulo e nos eletrodos.

 Se vir faíscas sem ser no(s) queimador(s), o 
isolamento dos cabos pode estar danificado. 
Substitua os cabos.

 Coloque uma pilha alcalina nova do tamanho AA.

 Utilize uma toalha de papel para remover a umidade.

 Substitua os eletrodos rachados ou partidos.
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Esta garantia só se aplica às unidades compradas em um varejista autorizado.  O fabricante garante ao consumidor/comprador original somente que 
este produto estará isento de defeitos de mão de obra e materiais depois da montagem correta e em condições de utilização doméstica normais e 
razoáveis, durante os períodos indicados abaixo, a contar da data de compra*.  O fabricante reserva-se o direito de exigir que as peças defeituosas 
sejam devolvidas para revisão e exame, com a postagem e/ou o frete a ser pago pelo consumidor.  

*Nota: para serviço no âmbito da garantia, SERÁ exigido um recibo de venda com data.

A remessa das peças deverá ser realizada de acordo com as regulamentações do país para onde a grelha foi 
vendida. Nos mercados em que não existirem distribuidores ou revendedores autorizados, os consumidores da 
Char-Broil deverão arcar com esses custos por conta própria.

Esta garantia limitada é válida para os países da América Central e América do Sul, para a República Dominicana e para as Filipinas, apenas. Esta garantia se aplica 
somente ao proprietário original do produto e não é transferível. O fabricante requer prova da data de compra.  Portanto, você deve guardar o recibo ou 
fatura da venda.  O registo do seu produto não substitui a prova de compra, e o fabricante não é responsável por reter registros de prova de compra, 
nem é obrigado a isso.   

Esta garantia limitada aplica-se à funcionalidade do produto SOMENTE, e não cobre problemas cosméticos, como riscos, amassados, corrosão ou 
descoloração por calor, agentes de limpeza abrasivos e químicos ou quaisquer ferramentas usadas na montagem ou instalação do eletrodoméstico, ferrugem na 
superfície ou descoloração de superfícies em aço inoxidável. Oxidação e óxidos não são considerados como defeitos de fabricação ou materiais defeituosos.

 Esta garantia limitada não o reembolsará pelo custo de qualquer inconveniência, alimentos, lesão pessoal ou danos materiais.  

 ITENS PELOS QUAIS O FABRICANTE NÃO PAGARÁ:
1. Custos de envio, padrão ou expresso, de peças no âmbito da garantia ou de substituição 
2. 

3. Reparos quando o produto for utilizado para fins diferentes dos normais, numa habitação ou residência de família única.
4. Danos, falhas ou dificuldades de operação resultantes de acidente, alteração, manuseio sem cuidado, utilização imprópria, abuso, incêndio, inundação,
    catástrofes, instalação ou manutenção inadequada, instalação que não cumpra os códigos elétricos ou de canalizações, ou uso 
    de produtos não aprovados pelo fabricante.
5. Todas as perdas de alimentos devido a falhas do produto ou dificuldades de operação.
6. 

7. Reparos de peças ou sistemas resultantes de modificações não autorizadas ao produto.
8. A retirada e/ou reinstalação do seu produto. 
RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE POR GARANTIAS IMPLÍCITAS e LIMITAÇÃO DE MEDIDAS DE CORREÇÃO

As visitas de serviço na residência, exceto quando regulamentações locais estabelecerem de outra forma, caso em que as regulamentações locais terão 
precedência sobre a regulamentação aqui descrita. Nos mercados em que não existirem distribuidores ou revendedores autorizados, os clientes da Char-Broil 
deverão arcar com esses custos por conta própria.

A coleta e entrega de seu produto, exceto quando regulamentações locais estabelecerem de outra forma, caso em que as regulamentações locais terão 
precedência sobre a regulamentação aqui descrita. Nos mercados em que não existirem distribuidores ou revendedores autorizados, os clientes da Char-Broil 
deverão arcar com esses custos por conta própria.

 

Os reparos ou a substituição de peças defeituosas é a sua única medida de correção nos termos desta garantia limitada. No caso de problemas com a 
disponibilidade de peças, o fabricante reserva-se o direito de substituir por peças que sejam iguais ou semelhantes e que sejam igualmente funcionais. 

 O fabricante não será responsável por quaisquer danos acidentais ou indiretos surgidos pela violação desta garantia limitada ou de qualquer garantia 
implícita aplicável, ou pela falha ou danos resultantes de catástrofes, cuidados e manutenção inadequados, incêndios de gordura, acidentes, substituição de 
peças por qualquer outra parte que não o Fabricante, utilização indevida, transporte, uso comercial, abuso, ambientes hostis (condições climáticas 
adversas, alteração, eventos da natureza, atos de animais), instalação inadequada ou instalação não em conformidade com os códigos locais ou as 
instruções impressas do fabricante. 
ESTA GARANTIA LIMITADA É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA DADA PELO FABRICANTE.  NENHUMA ESPECIFICAÇÃO OU 
DESCRIÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO, ONDE QUER QUE APAREÇA, É GARANTIDA PELO FABRICANTE, EXCETO NA MEDIDA 
INDICADA NESTA GARANTIA LIMITADA.   TODA A PROTEÇÃO DE GARANTIA IMPLÍCITA SURGIDA NOS TERMOS DAS LEIS DE 
QUALQUER ESTADO, INCLUINDO A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM OU UTILIZAÇÃO 
EM PARTICULAR É POR ESTE MEIO LIMITADA EM DURAÇÃO À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA.

Consulte o verso para obter uma lista de distribuidores autorizados em sua área de mercado.

As devoluções por parte dos consumidores não serão aceitas, a menos que primeiro seja adquirida uma Autorização de Devolução (AD) válida.  As 
devoluções autorizadas serão claramente marcadas no exterior da embalagem com um número de AD e a embalagem será despachada com o pré-
pagamento de frete/franquia.  As devoluções que não cumprirem esses padrões serão recusadas. 

GARANTIA LIMITADA

ESCOPO DA COBERTURA PERÍODO DE COBERTURA TIPO DE COBERTURA DE FALHA

PERFURAÇÃO, FABRICAÇÃO,
E DEFEITOS DE MATERIAIS APENAS

Todas as Peças 1 ano a contar da data de compra*

Nem os revendedores, nem os estabelecimentos varejistas que vendem este produto têm autorização para fornecer quaisquer garantias adicionais ou 
prometer reparações em adição a, ou não condizentes com, aquelas definidas acima. A responsabilidade máxima do fabricante, em qualquer caso, não 
deverá exceder o preço de compra do produto pago pelo consumidor original.



Costa Rica
JYG Importaciones SA
A venida 10, Calles 11 y 13
Edificio Ferretería Jiménez
San José, Costa Rica
Tlf. (506) 222-5444

www.grupojyg.com
aherrera@jygimportaciones.com

Panama
Geo F. Novey, Inc.
Apartado 0816-00768, Panama 1,
Ciudad de Panama
Republica de Panama
Tlf: (507) 300-9200
www.novey.com.pa

Paraquay
Industrias Lina S.A.
España 2447 esq. Porfirio Saldivar
Asunción - Paraguay
Tlf: +595 (0) 21 612 085
Fax: +595 (0) 21 607 254
info@charbroil.com.py

Colombia
ZAPFSA
Calle 12 # 30-126 OFC 102
Edificio Blux
Medellin-Colombia
Tlf 574-448-0451 / 316-4860
Fax 574-268-7130

zapfsa@une.net.co
www.zapfsa.com

Chile
Bar BQ Center Ltda
Av. Las Condes 7633
Las Condes, Santiago, CHILE
Tlf. 562 245 4878
Correo: 
paul
Web:  www.barbecuecenter.cl

bbq@barbecuecenter.cl
@barbecuecenter.cl

Brasil
GAS-GRILL Ltda..
Ave. marginal 611
Km. 25 da Rod. Paposo Trvares-Sendtido Interior
Cotia- SP 0678-230
www.gasgrill.com.br
e-mail: contato@gasgrill.com.br
Tlf. 55-11-4702 5206 / 4195-5734

Perú
TDP Corp SA
Av. J.P. Fernandini 952
Breña, Lima, PERU
Tlf. 511-659-5959
Fax - 511-424-4576
www.tdpcorp.com.pe

Honduras
DIUNSA
1a calle, 11 y 12 Ave.N.E.
Diunsa Super Store
Autopista al Aeropuerto
San Pedro Sula, Honduras
Tlf (504)2553-2721 ext. 1468, 1486
Tlf (504)3392-1604,  (504)3391-1423
Centro_ dellamadas@diunsa.hn,  rportillo@diunsa.hn
www.diunsa.net

Dominician Republic
La Inovacion
Ave. Los Beisbolistas #57 Manoguayabo
Santo Domingo, Rep. Dom
Tlf:  809-541-4800
Fax: 809-541-3223
www.lainnovacion.com.do

Phillipines
Co Ban Kiat Hardware Inc.
243-247 Quintin Paredes St.,
Binondo, Mianila, Phils.  1006
e-mail: cbkhi@cobankiat.com.ph
Tlf: +632 243-1931 to 34, +632 243-2730-33
fax: +632 243-5262, +632 243-5263

Caso tenha quaisquer dúvidas ou necessite de suporte durante a montagem, ligue para:

Bolivia
LA CUISINE - BOLIVIA
La Paz 
Avenida 20 de Octubre # 2250
Tlf 211-3584 / --423705
Fax 211-7792
www.lacuisine-bolivia.com
cuisine@entelnet.bo

Santa cruz
Av. Bush 3er. Anillo
Casa Design Center- local L3
Tlf. 357-5737 / 357-5739
www.lacuisine-bolivia.com
evargas@lacuisine-bolivia.com

Venezuela
GRUPO KUMA 33
www.charbroil.com.ve
infro@charbroil.com.ve
servicioalcliente@charbroil.com.ve

El Salvador, Guatemala y Nicaragua
Intradeco Export S.A. De C.V.
71av. Norte, local 14 Centro Comercial Galerías,
Colonia Escalón, San Salvador, EL SALVADOR
Tlf.  503-2279-0077 y 503-2245-0906
charbroil@intradecoexport.com

Lista de Distribuidores Autorizados
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