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Churrasqueira Elétrica
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MONTANA II
Estimado Cliente,
parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.
Além do exclusivo design, inovações e tecnologia, saiba que todos os produtos Mallory são 
submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande 
satisfação durante o uso.
A MALLORY participa ativamente da preservação do meio ambiente e informa que os materiais 
utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los, poderá utilizar os coletores 
públicos destinados para cada tipo de material.
Importante – Leia com atenção antes de usar o produto
• Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
• Aparelho disponível nas voltagens 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifi que se a 

voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especifi cada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 
1. Controle de temperatura
2. Luz piloto
3. Grelha de aço cromado
4. Alça de toque frio
5. Resistência
6. Bandeja coletora de gordura
7. Base
8. Pés da base
9. Plugue do cabo de força
10. Bandeja de apoio
11. Pés antiderrapantes das colunas

12. Hastes maiores
13. Hastes menores
14. Colunas maiores
15. Colunas menores
16. Parafusos com borboletas
17. Suporte montado
18. Parafuso
19. Borboleta
20. Abertura de encaixe dos parafusos
21. Pino da grelha de aço cromado
22. Abertura de encaixe da grelha
23. Suporte de elevação da grelha
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ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ 
• Coloque a embalagem numa superfície plana e seca.
• Retire a churrasqueira elétrica da embalagem, e remova o saco plástico.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Para a montagem do suporte da churrasqueira, siga as instruções abaixo:
Você precisará utilizar uma chave de fenda ou Phillips e um alicate para apertar bem os parafusos.
• Desmonte a churrasqueira removendo a grelha de aço cromado.
• Remova a grelha de aço cromado (item 3) levantando-a.
• Remova a resistência (item 5) da base (item 7), segure-a pelo controle de temperatura e levante-a.
• Remova a bandeja coletora de gordura (item 6) puxando-a para cima.
• Gire a base (item 7) em posição contrária ao uso
• Para montar o suporte da churrasqueira, encaixe as colunas menores (item 15) nos pés da 
base (item 8).
• Após encaixar as 4 colunas nos 4 pés da base, encaixe os pés antiderrapantes das colunas (item 
11) na parte inferior das colunas maiores (item 14).
• Pressione para baixo até que os pés antiderrapantes encaixem completamente.
• Encaixe as 4 colunas maiores (item 14) nas 4 colunas menores (item 15).
• As colunas possuem uma abertura para o encaixe dos parafusos (item 20). Todas as aberturas 
devem ser posicionadas para fora, para que as hastes maiores (item 12) e as hastes menores 
(item 13) sejam fi xadas com os parafusos (item 18) com borboletas (item 19).
• Remova a borboleta do parafuso girando em sentido anti-horário.
• Insira os parafusos (item 16) na haste menor (item 13) e encaixe-os na abertura de encaixe do 
parafuso da coluna (item 20).
• Posicione a haste maior (item 12) no mesmo parafuso, unindo-a com a coluna e a outra parte 
da haste menor (item 13).
• Em seguida, coloque a borboleta (item 19) e aperte girando em sentido horário.
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• Para apertar bem, utilize uma chave de fenda ou Phillips no parafuso. E para a borboleta, utilize 
um alicate.
• Repita o mesmo processo para unir as demais colunas nas hastes.
• Gire o suporte montado na base em posição de uso.
• Coloque a bandeja de apoio (item 10) no suporte montado.
• Posicione a bandeja de apoio (item 10) e encaixe-a. Esta pode ser utilizada para apoio de 
utensílios, temperos e recipientes.
• A altura do suporte acoplado na churrasqueira é de 82cm.
• A churrasqueira também pode ser utilizada sem o suporte.
• Para a limpeza da grelha de aço cromado (item 3) e da bandeja coletora de gordura (item 6), 
utilize um pano úmido e em seguida seque com um pano macio e seco.
• Para a montagem da churrasqueira, insira novamente a bandeja coletora de gordura (item 6) 
na base (item 7).
• Encaixe a resistência (item 5) na base (item 7). Se a resistência não estiver bem encaixada, o 
sistema de segurança será ativado e a churrasqueira não irá funcionar.
• Coloque a grelha de aço cromada (item 3) sobre a superfície da base (item 7).

INSTRUÇÕES DE USO
• Coloque a churrasqueira elétrica numa superfície plana e seca, preferencialmente próxima 
a uma tomada elétrica.
• Não utilize extensões elétricas ou benjamins, não opere a churrasqueira com os pés descalços, 
pois pode haver risco de choque elétrico.
• Insira água na bandeja coletora de gordura (item 6) para facilitar a remoção de gordura proveniente  
de carnes, linguiças, etc. A bandeja tem limites para abastecimento de água: 1L para a marcação 
mínima e 1,25L para capacidade máxima.
• Conecte o plugue do cabo de força (item 9) da churrasqueira à rede elétrica. 
• A luz piloto na cor vermelho acenderá (item 2), indicando o aquecimento da churrasqueira.
• Para selar e assar carnes e linguiças, utilize a temperatura máxima, sempre observando para 
que o alimento não queime.
• Utilize os níveis de temperatura mais baixos para manter os alimentos aquecidos.
• Gire o controle de temperatura até chegar à temperatura máxima.
• Aguarde 3 minutos para que a churrasqueira aqueça e coloque cuidadosamente o alimento a ser 
assado sobre a grelha de aço cromado (item 3).
• O tempo de preparo pode variar de acordo com a espessura do alimento e o resultado esperado.
• A grelha de aço cromado possui duas posições de altura: 

1. Grelha encaixada na base, próxima à resistência: encaixe o pino da grelha de aço 
cromado (item 21), na abertura de encaixe da grelha (item 22).
2. Grelha elevada, afastada da resistência: posicione o pino da grelha de aço cromado 
(item 21) sobre o suporte de elevação da grelha (item 23).

• Para transportar seu alimento, você poderá utilizar a grelha de aço cromado (item 3), segurando 
pelas alças de toque frio (item 4).
• Sempre faça uso das alças de toque frio (item 4) para transportar a grelha de aço cromado (item 3).
• Para retirar o alimento, faça sempre o uso de espátula de plástico, madeira ou borracha. Nunca 
utilize utensílios metálicos para manipular os alimentos, pois podem causar choque elétrico.
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• Após o uso desligue a churrasqueira, retire o plugue da tomada e espere esfriar antes de 
proceder com a limpeza.
• Este produto funciona com temperaturas elevadas. Recomendamos tomar cuidado para evitar 
o contato com as partes acessíveis como a grelha de aço cromado (item 3), a bandeja coletora de 
gordura (item 6) e resistência (item 5), que estarão quentes durante o funcionamento.
• O produto possui um mecanismo de segurança. Ao retirar a resistência (item 5), segure-a com a 
mão pelo controle de temperatura. Assim o produto desliga automaticamente, evitando acidentes 
como choque elétrico.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
• Antes de proceder com a limpeza, desligue a sua churrasqueira da tomada e aguarde até que 
esteja completamente fria.
• Para a limpeza do plugue e do cabo de força (item 9), utilize um pano úmido com água, removendo 
todos os resíduos de gordura e seque com um pano seco.
• Remova a grelha de aço cromado (item 3), que poderá ser lavada em água corrente ou água 
morna com detergente e esponja macia. Seque bem com um pano seco e armazene-a novamente 
na churrasqueira após limpeza das demais peças.
• Para a limpeza da resistência, remova segurando-a com a mão pelo controle de temperatura. 
Em seguida utilize um pano úmido e seque com um pano seco.
• A bandeja pode ser lavada em água corrente com uma esponja macia e detergente. Em seguida, 
seque bem com um pano seco.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, COMO RESOLVER?

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES

Não aquece.

Produto não conectado na 
tomada elétrica.

Inserir o plugue na tomada elétrica.

Tomada sem energia 
elétrica.

Verificar se a tomada está 
funcionando com outro produto.

Cheiro de queimado.
Produto novo. Primeira 
utilização.

É característica de produto novo 
apresentar este cheiro durante as 
primeiras utilizações,
devido ao aquecimento dos 
materiais e componentes na 
montagem do produto.

Estalos ou 
ruídos durante o 
funcionamento.

Produto em aquecimento 
produz aumento rápido 
de temperatura e esta 
variação pode gerar os 
estalos.

Estes estalos ocorrem devido a 
temperatura aumentar rapidamente, 
causando dilatação dos 
componentes internos, assim geram 
estalos e ruídos.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica),  você pode ligar através do número 
0800 704 0848, ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os 
postos de atendimento em nosso site www.mallory.com.br.

INSTRUCTION MANUAL MONTANA II REV01-181017.indd   5 18/10/2017   14:46:55



ATENÇÃO
• A temperatura da superfície pode ser alta quando o equipamento está em operação, 
sob o risco de queimaduras. 
• Não toque na grelha enquanto a churrasqueira não estiver totalmente fria.
• Cuidado ao manusear o aparelho, pois o mesma em uso fica quente; manuseie o alimento do 
aparelho com auxílio de uma espátula plástica resistente ao calor ou de madeira para evitar acidente.
• Não deixe nunca que o cabo toque na grelha. 
• Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água (ex: sob torneira).
• Nunca utilize utensílios  metálicos na bandeja para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
• Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na bandeja de sua 
churrasqueira.
• Carvão vegetal ou similares não devem ser usados com este aparelho.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
• Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras 
consultas.
• Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, 
visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu 
transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
• Em caso de irregularidade com o produto, leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita 
que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
• Para proteção contra choque, não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água 
ou outro líquido.
• Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.
• Limpe todas as partes em contato com o alimento.
Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
• Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
• Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o aparelho.
• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• O aparelho deve ser alimentado através de um RCD (dispositivo de corrente residual),  possuindo 
uma corrente residual nominal não excedendo 30 mA.
• O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I).
• Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema 
de controle remoto separado. (IEC 60335-2-9).
• A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está operando.
• Para churrasqueiras que devem ser usadas com água, deve ser dada a quantidade máxima a 
ser utilizada de 1,25L.
• O aparelho não deve ser operado por temporizadores externos ou remotamente.
• Este aparelho é de uso doméstico e aplicações similares, tais como áreas de cozinha, lojas, 
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escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo, por clientes em hotéis, motéis e 
outros ambientes de tipo residencial, ambientes do tipo leito e café da manhã.
• Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, sob o risco de queimaduras.
• Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
• Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. 
• Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus 
componentes, principalmente nas partes elétricas. 
• Caso o cabo de força esteja danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• O cabo de força deve ser regularmente inspecionado à procura de danos. Se o cordão de 
alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
• Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
• Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
• Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.
• Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
• Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
• Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão. 
• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira).
• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
• Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
• Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive 
quando não estiver sendo utilizado.

ATENÇÃO: carvão e outros tipos de combustíveis não devem ser utilizados neste aparelho.

IMPORTANTE
Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, 
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o 
usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO
Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído 
somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o 
aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa 
em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
• A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual 
de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso 
serviço de informação ou Assistência Técnica.
• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.
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TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.
1 • Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano1, a contar da data da nota 
fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou 
peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas. 
2 • A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser 
apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor 
transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada 
a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3 • Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica 
devidamente autorizado pela Mallory.
4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade 
do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5 • A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do 
problema.
6 • Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão 
custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1 • Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em 
consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações 
do seu manual.
2 • Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de 
segurança.
3 • Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas 
não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja 
caracterizado como não original.
4 • Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial, não doméstico em geral, ou por 
mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5 • Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6 • Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou 
manipulados de alguma forma.
7 • Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

1 • Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional 
oferecida pela Mallory.
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PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS 
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

OU LIGUE:

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil 
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58
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