CHURRASQUEIRA
ROTATIVA À GÁS — PORTÁTIL
PARA ESPETINHOS

CHEG-07

MANUAL DE INSTRUÇÕES
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1.

Apresentação

Parabéns por ter escolhido um produto TOMASI.
Você está recebendo um equipamento de qualidade.
A Churrasqueira Rotativa a Gás Portátil para Espetinhos CHEG-07 é ideal para pequenos espaços.
Extremamente prática para utilizar, e fácil de transportar
esta churrasqueira assa o seu churrasquinho com rapidez
mantendo o aroma e sabor do churrasco.
Possui sistema giratório elétrico, aquecimento por
queimador infra-vermelho, porta frontal em vidro temperado e
bandeja para captação de gordura.
Fabricada em chapas de aço INOX 430, esta Churrasqueira
possui um visual prático e moderno

Espeto palito
(não acompanha)

Espeto de aço INOX
(acompanham 07 peças)

Este manual contém todas as instruções sobre a sua
Churrasqueira. Leia-o atentamente antes de colocar o equipamento
em funcionamento.
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2.

Características Técnicas



Estrutura em chapa de aço INOX 430



Espetos rotativos



Alça para transporte



Bandeja para captação de gordura



Capacidade para 07 espetos

Dados Técnicos
Alimentação Elétrica

Consumo

Alimentação de Gás

Peso

110v ou 220v

20 mph

GLP-13 kg

19 kg

Dimensões
Largura

Profundidade

Altura

41 cm

25 cm

57 cm

3.

Inspeção de Recebimento

Verifique as condições de seu equipamento no momento do
recebimento. Se houver indícios de pancadas, quedas ou avarias
verifique com os responsáveis pelo transporte e entre em contato com
o departamento de vendas da TOMASI no momento do recebimento.

Antes de utilizar este equipamento retire a película protetora que
cobre as superfícies da chapa
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4.

Segurança

!
Ì

Cuidado!
Este equipamento opera com energia elétrica e gás GLP
Exigindo cuidados na instalação e manuseio.

Alguns cuidados são necessários para garantir a sua
segurança, pois o gás é altamente inflamável podendo provocar
explosão e graves acidentes.

!
Ì
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Atenção!
Para reduzir riscos de acidentes observe estas precauções:

Nunca permita que crianças manipulem esta churrasqueira.
Mantenha crianças e pessoas com limitações ou dificuldades
especiais longe deste equipamento.
Mantenha longe da churrasqueira qualquer tipo de produto
inflamável.
Não coloque em funcionamento a sua churrasqueira sem as tampas
de proteção ou faltando algum componente.
Não improvise ligações, peças ou situações de operação.
Lembre-se que improvisos em muitas vezes provocam graves
acidentes.
Certifique-se que sua rede de alimentação Elétrica possua
aterramento adequado.
Após o uso sempre feche o registro de alimentação de gás.
Utilize sua churrasqueira sempre em local ventilado.

Perigo!
Em caso de vazamento de gás
Risco de explosão e incêndio
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Não acenda a luz, não ligue qualquer eletrodoméstico
Não use o telefone, e AFASTE-SE DO LOCAL IMEDIATAMENTE
Feche todos o registros de gás da residência
Abra todas as portas e janelas
Utilize um telefone de outro local e contate o seu instalador
Em situações fora de controle chame imediatamente o Corpo de
Bombeiros.
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5.

Retira
ando da Emba
alagem

Retire a sua churrasqueira
c
da
a embalagem e
faça uma verifficação prévia pa
ara certificar-se
que todos os co
omponentes esteja
am em perfeitas
condições.

6.

Com
mponentes

07 espetos de
aço INOX

Kit para alimenta
ação de
Gás

Bandeja pa
ara captação
de Gordura
a
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7.

Instalação

Bandeja p/captar gordura,
líquidos e resíduos

Kit para alimentação de
Gás

Instale a sua Churrasqueira em uma superfície nivelada e
livre de umidade.

10 cm

10 cm

Para o melhor desempenho deste equipamento observe a distância
mínima necessária das paredes.
Não instale próximo a produtos inflamáveis ou locais onde haja
fontes de calor.

!
Ì

Atenção!
Antes de conectar a sua churrasqueira à rede de
alimentação elétrica certifique-se que a voltagem seja a
mesma requerida pelo equipamento.
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8.

Instalação Elétrica

A sua Churrasqueira já vem
equipada como um cabo de
alimentação elétrica.
Providencie uma tomada que
fique próxima, de forma que o
cabo não fique esticado ao
conectar.
Use uma tomada de energia
elétrica exclusiva para este
equipamento.

ATENÇÃO
Observe a voltagem que
equipamento opera

110v ou 220v

!
Ì

CUIDADO!

¾

Risco de choque elétrico

¾

Certifique-se que o aterramento da rede esteja correto

¾

Não use adaptadores (Tee)

¾

Não use extensões

¾

Não altere o cabo de força

¾

Utilize disjuntores de proteção na alimentação elétrica
para este equipamento.
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9.

Instalação de Gás

Acompanha a sua churrasqueira
um kit para instalação do gás
composto de:
•
•
•

Válvula
Mangueira
Abraçadeiras

Certifique-se que a mangueira de
alimentação de gás fique protegida do
calor e de agentes que possam
danificá-la.
A mangueira deve ser fixada no
conector da churrasqueira apertando
corretamente a abraçadeira para
garantir que não haja vazamento.
Utilize uma chave de fenda
adequada
para
apertar
corretamente a abraçadeira.

Conector para
entrada de gás

Verifique o local onde a sua churrasqueira será instalada. Certifique-se que o
local seja corretamente arejado.
A instalação de gás deverá ser feita observando-se as normas de segurança.
Providencie um botijão de Gás GLP de 13 litros (mínimo)
O botijão de gás deve ser posicionado de forma que não coloque em risco a sua
segurança e a integridade do equipamento.
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Conecte
a
válvula
no
botijão
certificando-se que fique bem fixada e
não haja vazamento.

!
Ì

!
Ì

Atenção!
Não utilize Botijão de gás
inferior a 13 kg.

Cuidado!
O gás é altamente inflamável!
Jamais coloque o botijão próximo a superfícies
aquecidas, pois a mangueira condutora de gás poderá
derreter com o calor provocando incêndio.

10.

Montagem

Se utilizar os
espetos de aço inox
introduza na
cavidade dos tuchos

Encaixe para a
haste do espeto

Se utilizar os espetos palito
introduza na cavidade dos tuchos e
pressione levemente.
O cone interno do tucho manterá o
espeto fixo

Monte a bandeja no
fundo da churrasqueira
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11.

Utilizando a sua Churrasqueira

1

Coloque água na bandeja até o
nível máximo de ¾ da altura.

3/4

2

Abra a válvula no botijão de gás.

3

Acenda o queimador.

4

Para acender gire o botão de alimentação de gás no sentido indicado e
aproxime a chama da tela do queimador até a chama se propagar.
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Importante !
Antes de colocar alimentos para assar pela primeira vez na sua
churrasqueira, acenda o queimador, acione o mecanismo de
rotação e deixe em funcionamento por alguns minutos.
Neste procedimento os componentes aquecem e liberam os odores
de fabricação na primeira queima.

CHAMA BAIXA

MÍNIMO

CHAMA ALTA

DESLIGA

NÃO USAR ESTA ZONA
POIS APAGA A CHAMA

!
Ì

Atenção !
Acenda o queimador imediatamente após abrir o
botão de acendimento para não permitir que o gás se
espalhe, pois isto pode provocar intoxicação e
incêndio.
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5

Encaixe os espetos nos tuchos
rotativos, ou se estiver utilizando
espetos palito pressione contra o
tucho.

6

Encaixe
os
espetos
cavidades laterais.

nas

Espeto Palito

7

Após colocar os espetos com a
carne aguarde alguns instantes
para acionar a rotação dos
espetos.
Em seguida acione a rotação para
dar meia volta no espeto.
Aguarde mais uns instantes e
então acione a rotação.
Isto fará com que a carne se firme
no espeto para assar.

! 1
Ì
Cuidado!

Durante o funcionamento superfícies
aquecidas, Podendo causar
queimaduras.

Ligue o
acionamento
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12.

Cuidados na Operação

1

Ì
!

!
Ì

!
Ì
Ao sentir cheiro de gás,
desligue a churrasqueira e
feche a válvula de gás
imediatamente.
Abra a porta para a
dissipação do gás e aguarde
um tempo antes de ligar
novamente

Quando em funcionamento, mantenha este equipamento
com a porta fechada.

Cuidado!
Superfícies e ar aquecidos. Tome precauções
e utilize equipamentos de proteção para evitar
risco de queimaduras ao manusear o equipamento.

Ì

Procure manter os espetos sempre girando para assar de
maneira uniforme e sem queimar.

!
Ì

Certifique-se que o queimador seja mantido aceso, quando o
registro de alimentação de gás estiver aberto.

Ì

Após utilizar a sua churrasqueira, feche o registro de
alimentação de gás e a válvula da mangueira no botijão.

!

!
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13.

Limpeza e Manutenção

Atenção!
Antes de qualquer procedimento de
limpeza ou manutenção desligue a
alimentação de energia elétrica.

Mantenha os espetos
Limpos e secos.

As superfícies internas e
externas de vem ser
limpas com água e sabão
neutro.

Retire a bandeja e limpe
com água e sabão neutro.
Não deixe água na bandeja
quando não estiver em uso.

¾

Não utilize produtos químicos ou abrasivos na limpeza.

¾

Não utilize jatos de água para limpar, pois isto irá danificar os
queimadores e o mecanismo de acionamento.

¾

Cuidado com o vidro, Não é coberto pela garantia
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14.

Possíveis Avarias e Soluções

Avaria
•

Causa e Solução
•

Não liga o acionamento

•
•

Cheiro de queimado
primeiro acendimento

•

Cheiro de gás

no

•

•
•

•

Ruído
excessivo
e
funcionamento irregular na
rotação dos espetos

•

•

Os Espetos giram mas a
carne não acompanha o
giro

•

•

Chama irregular, muito alta
ou muito baixa

•

•

•

Verifique o cabo de alimentação elétrica.
Veja se há energia.
Verificar a fonte de alimentação 110V/220V,
e o motor para ver se um deles está
queimado.
É normal acontecer, são odores dos
componentes na primeira queima deixe
funcionando por aprox. 20 minutos e o
cheiro se extinguirá.
Desligue imediatamente os botões de
alimentação e a válvula de gás,
Faça uma checagem no sistema, pois deve
haver vazamento em algum lugar.
Será necessário verificar o mecanismo de
acionamento.
Para isto solicite nosso serviço de assistência
técnica.
É necessário deixar os espetos sem girar por
uns instantes logo ao colocar a carne. Em
seguida girar meia volta e parar por mais
uns instantes. Assim a carne fixa no espeto
e fica firme ao girar.
Queimador desregulado ou gasto pelo uso.
Consulte nossa Assistência Técnica.
Verifique a válvula de pressão. Se não estiver
corretamente calibrada irá danificar o
queimador.

Ì

Após utilizar a sua churrasqueira, feche o registro de
alimentação de gás e a válvula da mangueira no botijão.
O gás retido na mangueira possui alta pressão e poderá
romper a mesma causando incêndio!

Ì

Não improvise componentes, não utilize peças que não sejam
originais TOMASI, pois isto poderá danificar sua
churrasqueira e causar risco de acidentes.
Em caso de dúvida consulte nossa Assistência Técnica
+54 3213 8000

!

!
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15.

Certificado de Garantia

A MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Assegura aos proprietários de seus
produtos garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que apresentar no
prazo de seis meses contados a partir da data de aquisição do primeiro comprador,
consumidor, aquisição esta feita na própria empresa ou em seus revendedores.
A MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Tem exclusividade em dar pareceres e não
autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia e
restringe sua responsabilidade a substituição de peças defeituosas, desde que a critério
de seu técnico credenciado se constate falha em condições normais de uso.
A mão de obra e a substituição de alguma peça com defeito de fabricação, em uso
normal dos produtos, serão gratuitas dentro do período de garantia.


CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

A garantia fica para os equipamentos eventualmente reparados, modificados ou
simplesmente desmontados, assim como para os equipamentos que houverem sido
utilizados em desacordo com as especificações e orientação da fábrica.


Excluem-se da garantia:

Desgaste natural, utilização inadequada, efeitos de corrosao, possíveis quebras de
componentes quando transportados e não verificados no momento do
recebimento, quedas e fogo.
Também excluem-se da garantia: Vidros, peças com desgaste normal devido ao uso,
vedações e componentes elétricos.


Fica extinta qualquer garantia:

Pelo decurso do prazo de validade.
Pela não observância de qualquer uma das recomendações constantes neste TERMO
DE GARANTIA.
Quando não for enviada à fábrica a 2ª via do cupom em anexo, devidamente preenchida,
juntamente com a cópia da nota fiscal de venda.
Para qualquer demanda judicial fica eleito o foro da comarca de Caxias do Sul – RS,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Rodovia BR 116 km 153,2 Nª 22.581
Fone (54) 3213.8000/3213-3122 Fax (54) 3213-8021
Bairro São Leopoldo CEP-95080-050 — Caxias do Sul -RS — BRASIL
http;//www.tomasi.com.br

17

PROPRIETÁRIO:_________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
FONE:__________________________________________________________
CIDADE:________________________________________ESTADO:________
1a VIA DO PROPRIETÁRIO
PREENCHER EM LETRA DE FÒRMA

CNPJ:____________________________INSCR.EST:_____________________
o

NOTA FISCAL N _____________________DATA:______________________
EQUIPAMENTO:__________________________________________________
MODELO:_______________________________________________________
REVENDEDOR:__________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
CEP:_______________CIDADE:_____________________ESTADO:________

______________________________________
ASSINATURA E CARIMBO

PROPRIETÁRIO:_________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
FONE:__________________________________________________________
CIDADE:________________________________________ESTADO:________
2a VIA DO FABRICANTE
PREENCHER EM LETRA DE FÒRMA

CNPJ:____________________________INSCR.EST:_____________________
o

NOTA FISCAL N _____________________DATA:______________________
EQUIPAMENTO:__________________________________________________
MODELO:_______________________________________________________
REVENDEDOR:__________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
CEP:_______________CIDADE:_____________________ESTADO:________

______________________________________
ASSINATURA E CARIMBO

REVENDEDOR:__________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
VENDEDOR:____________________________________________________
FONE:_________________________________________________________
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