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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Consumo médio: 3kw/h
• Caixa interna em Inox 304 escovado
• Caixa externa em Galvanizado
• Carenagem em Inox 304 escovado
• Potência Total: 3000w (sendo 4 resistências tubulares de 750w
cada)
• Dois botões (termostatos) para controle de temperatura
• Grelha desmontável em inox 304 maciço
• Bandeja coletora de gordura
• Voltagem: 220v
• Espaçamento entre os varões da grelha: 10mm
• Garantia de fábrica: 90 dias ( de acordo com o Código de Defesa
do Consumidor, lei nº 8.078/1990).

GARANTIA DE FÁBRICA 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO
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INSTALAÇÃO DO PRODUTO
1.

Ao retirar sua churrasqueira da embalagem, antes de montar
e utilizar, retire toda película protetora da moldura.

2.

Introduza a churrasqueira no nicho conforme mostrado na
figura abaixo.

3.

Conecte o plug da churrasqueira na tomada de energia
elétrica.

Informamos que para o perfeito funcionamento e total eficiência da
churrasqueira MÁXELETRIC, a rede elétrica do local onde o
equipamento será utilizado deve atender aos requisitos mínimos
abaixo:
•

Tomada 20A (Vinte Amperes);

•

Disjuntor 20A (Vinte Amperes);

•

Fio de 4mm na rede elétrica do local de utilização do
equipamento.
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MODO DE USO
•

Antes
de
ligar
a
churrasqueira, coloque uma
quantidade de água na
bandeja.

•

Varões de inox (grelha):
coloque-os um a um em
sequência de furo a furo
seguindo a ordem da
esquerda para a direita.
Após colocado o último,
acione a trava dos varões,
impedindo que os mesmos
caiam durante a utilização
da churrasqueira.
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•

A churrasqueira possui dois
botões de controle de
temperatura e em cada um
deles possui uma escala de
temperatura, cada botão
controla duas das quatro
resistências existentes, gire
o botão no sentido horário
até o início da escala (50º)
a partir daí, a lâmpada
piloto
se
acenderá
indicando
que
o
equipamento
está
em
aquecimento, aquecimento
este
que
pode
ser
aumentado gradativamente
seguindo a escala de
temperatura no entorno dos
botões até a potência
máxima (300º) e podendo
ser reduzida novamente
girando o botão controlador
no sentido anti-horário até
a
escala
de
50º,
continuando o giro do botão
no sentido anti-horário ao
passar pelo 50º a lâmpada
piloto
se
apagará
e
ocorrerá o desligamento o
equipamento.

MODO DE USO
•

Sempre ficar atento para a
quantidade
de
água
durante o uso, quando
estiver próxima do fim, gire
os botões de controle de
temperatura no sentido
anti-horário até que as
duas luzes pilotos se
apaguem, desconecte a
churrasqueira da tomada e
recoloque a água na
bandeja
com
bastante
atenção e cuidado, conecte
a churrasqueira novamente
na tomada, gire os botões
de controle de temperatura
agora no sentido horário,
até que as lâmpadas piloto
se
acenda
novamente
indicando
que
a
churrasqueira está ligada.
Essa evaporação depende
do tempo e da temperatura
de
utilização
da
churrasqueira.
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•

Antes de colocar os
alimentos,
deixe
a
churrasqueira ligada em
potência máxima por cerca
de 10 minutos para que
possa eliminar odores dos
materiais.

•

Ao colocar os alimentos
sobre a grelha, utilize os
botões de regulagem para
ajustar a temperatura a sua
preferência.

•

Após
utilizar
a
churrasqueira, aguarde ao
menos uma hora após
desligá-la para iniciar o
procedimento de limpeza,
suas
partes
metálicas
demoram para esfriar por
completo,
podendo
ocasionar queimaduras. A
bandeja interna terá água,
óleo e gordura quente que
também podem ocasionar
graves queimaduras se em
contato com a pele.

ATENÇÃO PARA O MANUSEIO DA CHURRASQUEIRA
•

Após ligar a churrasqueira, procure deixar sempre uma
pessoa em alerta, jamais deixe-a ligada sem ninguém
acompanhando.

•

Aconselhamos utilizar utensílios de cabo longo e luvas de
proteção.

•

Não instalar a churrasqueira em ambientes totalmente
fechados sem circulação de ar constante.

•

Nunca jogue água sobre a churrasqueira, esta ação pode
causar explosões e ou choques elétricos.

ALERTA DE SEGURANÇA
•

Não utilizar a churrasqueira antes de certificar-se que:

•

O nicho de embutimento está conforme o especificado neste
manual.

•

A churrasqueira MÁXELETRIC esteja encaixada no nicho
corretamente.

•

Todas as películas plásticas de proteção foram retiradas.

•

Bandeja coletora de gordura esteja colocada corretamente
no interior da churrasqueira e com a quantidade de água
necessária.

•

Certifique-se de que a trava dos varões da grelha esteja
corretamente acionada, evitando que os varões caiam
durante a utilização da churrasqueira.

•

Como qualquer equipamento elétrico, por segurança, é
aconselhável que após utilização da churrasqueira, desliguea da tomada e a mantenha assim até a próxima utilização.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•

Recomenda-se limpeza da churrasqueira a cada uso.

•

Grelha e bandeja: Retire-as e lave com água corrente, esponja
macia e detergente neutro.

•

Churrasqueira: Desligue a churrasqueira da fonte de energia
(tomada). Para limpeza da caixa interna utilize apenas um pano
úmido e em seguida passe um pano seco ou se preferir, utilize
uma esponja úmida com detergente (sem jogar água), em
seguida passe um pano seco para retirar toda espuma.

CUIDADO AO LIMPAR A BANCADA ONDE A CHURRASQUEIRA
FOI INSTALADA,
POIS A CHURRASQUEIRA
POSSUI
COMPONENTES QUE EM CONTATO COM A ÁGUA PODEM SER
DANIFICADOS.
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RECOMENDAÇÕES
•

Caso tenha alguma dúvida em relação a montagem ou
operação, consulte o revendedor, ou um técnico da área ou até
mesmo o departamento técnico do fabricante do produto.

•

Frigobar, adega, cervejeira, máquina de gelo ou outros
eletrodomésticos que sejam refrigerados NÃO devem ficar
próximos a churrasqueira, pois o calor da mesma pode impactar
no bom funcionamento desses equipamentos.

•

A churrasqueira NÃO poderá ser instalada em bancadas de
madeira ou qualquer outro material que não seja resistente a
temperaturas superiores a 220ºC devido ao risco de danos a
bancada.

•

Em hipótese alguma guarde botijões de gás extra em
prateleiras ao redor da churrasqueira ou dentro de seu
compartimento.

•

Essa churrasqueira não é recomendada para uso em trailer ou
ambientes marítimos.

•

Não usar essa churrasqueira próxima à produtos inflamáveis.

•

Evitar armazenamento de produtos químicos e ácidos próximos
a churrasqueira.

•

A churrasqueira NÃO deve ser instalada em caixa de alvenaria
sem a mínima ventilação
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www.maximacoifas.com.br
SACMÁX

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MÁXIMA

(16) 3382-9666 | (16) 99636-4421
comercial@máximacoifas.com.br

@maximacoifasmatao
Av. Antônio Gorgatti, 79,
Distrito Industrial Adolfo Baldan, Matão/SP

