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ATENÇÃO
Nunca use gasolina, combustível tipo lanterna a gasolina, querosene, fluido de isqueiro a carvão ou líquidos semelhantes para iniciar ou “reavivar” o fogo na
churrasqueira.
Nunca armazene produtos inflamáveis próximo a
churrasqueira.
Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.

Este equipamento trabalha com superfícies quentes.

Deve ser mantida uma distância mínima de 300mm
(12”) de cada lado da churrasqueira.
Eliminação de cinzas - As cinzas devem ser colocadas
em um recipiente de metal com uma tampa fechada.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
Este equipamento é para uso
exclusivamente comerciais e/
ou industriais;
Use somente acessórios fornecidos com o equipamento
pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do
equipamento pode ocasionar
acidentes e a perda da garantia
de fabricação;
Ao manusear os acessórios
da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso
estejam quentes utilizar uma
luva apropriada;

rasqueira quando a mesma estiver em uso;
Não utilize a churrasqueira
como aquecedor, lareira ou estufa;
Mantenha a fiação elétrica
afastada das superfícies quentes ou molhadas;
Evite encostar nas superfícies
quentes pois isso resultará em
graves queimaduras;

Não armazene líquidos inflamáveis perto da churrasqueira;

Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos
sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves
queimaduras na pele;

Não instale a churrasqueira
próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;

Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;

Não deixe a churrasqueira
acesa sem a presença de uma
pessoa no local;

Limpe a churrasqueira após o
uso;

Mantenha crianças e animais
domésticos afastados da chur-
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As grelhas normalmente
acompanham o equipamento,
mas caso você precise de mais

Parrilla 695
grelhas não hesite em contatar
o fabricante ou seu revendedor
de confiança;
Nunca coloque nenhum objeto ou chapa em cima da churrasqueira;
A limpeza das cinzas deve ser
colocada em recipiente de metal fechado com tampa deve
ser colocado em um piso não
combustível ou chão, bem longe de todos os materiais combustíveis, aguardando disposição final. Quando as cinzas são
eliminadas por enterramento
no solo ou de outra forma localmente dispersas, elas devem ser retidas no recipiente
fechado até que todas as cinzas tenham esfriado completamente;

Para deslocar o produto até o
endereço de seu cliente, carregue a churrasqueira com um
veículo de carga apropriado;
Siga todas as instruções contidas no manual de instruções
do equipamento;
Não instale a churrasqueira
em locais fechados sem que
haja um sistema de exaustão
para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e
eventuais danos à saúde;
Mantenha a churrasqueira
abrigada de correntes de vento.

Não molhe as partes elétricas
quando limpar a churrasqueira
ou o chão da cozinha aonde o
equipamento está instalado;
Este produto deve ser movimentado apenas manualmente, nunca conecte o produto a
um veículo com intenção de
movimentar rapidamente;
MP-000039 A
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INTRODUÇÃO

PARABÉNS!
Você acaba de comprar uma
churrasqueira com a mais alta
tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais
fácil e rápido de preparar o seu
Churrasco.
A Scheer agradece a sua preferência e descreve aqui, em
detalhes, todos os procedimentos para instalação, operação e utilização adequados

dos recursos disponíveis na sua
churrasqueira, inclusive a resolução de pequenos problemas,
sem a necessidade de chamar
um técnico. Para que a sua
churrasqueira tenha a melhor
performance, leia este manual
com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou
sugestões por favor entre em
contato conosco que um profissional bem qualificado terá
o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA
Rua: Roque Callege, 133 - CEP 95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil
Fone: +55 54 3224 3066 ou USA +1 954 688 3031
scheer@scheer.com.br
scheer.com.br
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Guarde este manual para informações futuras em local de
fácil acesso.
A instalação do produto é de
responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita
de acordo com as instruções
do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo
fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade.
Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o
produto e o operador do mesmo.

Para obter assistência técnica
mais próxima de você entre em
contato com um distribuidor
de confiança ou diretamente
com o fabricante.
O fabricante reserva o direito
de alterar este manual a qualquer momento.
Este equipamento deve ser
instalado de acordo com as
normas e códigos locais do
destino.
Mantenha este produto fora
do alcance de crianças principalmente após o uso quando a
churrasqueira estiver esfriando.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO
Este manual possui informações
técnicas para a correta instalação e
funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento
tem o dever e responsabilidade de
seguir as instruções corretas.
Antes de usar o equipamento é
necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos uma rigorosa leitura e que as instruções
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sejam seguidas rigorosamente.
Mantenha o manual em perfeitas
condições.
Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em
local de fácil acesso e conhecido
por todos os operadores e que
também esteja disponível para
qualquer pessoa responsável pela
manutenção.

Parrilla 695

NORMAS DE SEGURANÇA
Leia e compreenda todas as
instruções contidas neste Manual antes de operar sua Parrilla 695;
A Parrilla 695 não se destina à
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 referente à utilização
do aparelho ou esteja sobre a
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
Sempre utilize o equipamento com cuidado e atenção.
Não instalar e usar em locais
descobertos.

TRANSPORTE | RECEBIMENTO
Para retirada da carga do caminhão
recomendamos o uso de empilhadeira ou caminhão com munck.

tamento de vendas da Scheer.
Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer
reclamação sobre estragos durante
o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto,
deve ser comunicado a empresa
transportadora e também ao fabricante do produto.
Assim que remover o produto da
embalagem faça uma inspeção
visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.

Verifique se houver sinais de pancadas, quedas ou avarias verifique
com os responsáveis pelo transporte e entre em contato com o depar-

Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção
para que sejam identificados possíveis estragos durante o transporte.
MP-000039 A
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RETIRANDO A EMBALAGEM
A churrasqueira deve ser descarregada em um local plano e
firme pode ser iniciado a retirada da churrasqueira da embalagem.

Após ser retirada a tampa superior, laterais, frontal e traseira
remova o equipamento do palete, recomendamos auxílio de
uma empilhadeira.

Remova a
tampa superior

Remova os
fechamentos
laterais, frontais
e traseiro

DESCRIÇÕES DA CHURRASQUEIRA
Partes e Acessórios:
1 Parrilla a carvão industrial.
1 Manual.

Características:
Aço inox AISI304 escovado ou
AISI430 escovado (conforme pedido) e aço carbono.

OBS: Os acessórios são enviados em
volume separado da Churrasqueira.

Grau de Proteção: IPX 1

Tipos de combustível:

Acendimento Manual

Carvão vegetal ou lenha (conforme pedido)
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Classe Construção: Classe 1

Parrilla 695

PARRILLA 695

A
B

A

A

Sistema grelha elevatória manual

B

Braseiro (área para início do fogo)

MP-000039 A

9

Parrilla 695

INSTALAÇÃO
A Churrasqueira deverá ser
instalada onde tenha circulação de ar;

exaustão forçada com baixa sucção de ar (uma sucção muito forte
pode afetar no funcionamento).

A Churrasqueira deverá ser instalada embaixo de uma coifa de

Certifique-se de que a Churrasqueira esteja nivelada;

CARVÃO
O nível de carvão deve ser de
aproximadamente 7 cm (3”).

Nível de
Carvão
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Obs: Se a Parrilla dispor de braseiro deve ser utilizado para o
início do fogo.
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MONTAGEM DOS VOLANTES
Detalhe da montagem do volante

Detalhe da montagem da tampa do volante

Aperte os 6
parafusos e
porcas
Posicionar
a tampa e
parafuso

LUBRIFICAÇÃO
As Churrasqueiras Scheer são livres de lubrificação.
MP-000039 A
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LIMPEZA
1. O equipamento não pode ser
limpo com jato de água.
2. Efetue a limpeza após o uso,
mas deixe o equipamento descansar por algumas horas para
que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos
como facas, espátulas de metal,
etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido
com desengordurante.
5. Não esguiche ou jogue água

fria ou quente no equipamento
ou na parte em que é realizada a
queima do carvão (tijolos refratários).
6. Para facilitar a limpeza, coletores de gordura e grelhas são móveis.
Limpeza do inox:
Conserve sempre limpa a sua
churrasqueira usando um polidor de metais a sua escolha,
ou mesmo, água e sabão, para
evitar que a gordura queime e
manche o inox que a reveste.

Detalhe dos coletores de gorduras e das grelhas removíveis

Grelhas
removíveis

Coletores
de gordura
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INFORMAÇÕES E CONTROLES DE PÓS-VENDA
Como solicitar Assistência Técnica
A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada SCHEER mais próximo. Se

necessário contate a Fábrica, utilizando uma das seguintes formas:
E-mail: scheer@scheer.com.br
Fone: +55 (54) 3224-3066

TERMO DE GARANTIA
O modelo Parrilla 695 tem 24
meses contra quaisquer defeitos
de fabricação a contar da data da
nota fiscal de compra, que passa
a fazer parte deste certificado de
garantia.
Antes de comprar este produto,
verifique se o mesmo está em
condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os
acessórios disponíveis e em funcionamento.
Para qualquer solicitação de
assistência técnica no período
acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja
onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto
a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com
este certificado de garantia, a
reclamação do consumidor com

a maior quantidade de detalhes
possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o
produto tiver algum defeito de
fabricação o frete de ida e volta
do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver
defeito de fabricação, o frete de
volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com
o consumidor quem será o responsável pela despesa.
É necessário o encaminhamento
da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido,
carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data
da compra, junto com o produto.
A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito
de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto,
a critério da empresa, em até 30
MP-000039 A
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dias entre a chegada do produto
a nossa fábrica e devolução para
o revendedor.
Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer
churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de
manutenção de produtos com
debito para consumidores ou revendedores, mas tão somente

serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente
gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidos para
os revendedores.
Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer
churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer
uso desta garantia. Não envie este
original, providencie uma cópia e
mantenha este em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.
Referência Scheer: 			

N. Serie:

Consumidor:
Endereço:
CEP:			

Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):
Endereço:
CEP:			

Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: 			

Data

/

/

Carimbo e assinatura do revendedor
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É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado
corretamente preenchido, significará
na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade
de verificação da data da compra.
A insistência do revendedor no enca-

minhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolve-lo ao
lojista com frete a pagar, sem reparos.
A Scheer churrasqueiras não autoriza a
troca de produtos na loja por uma nova
unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA
Durante o período da garantia a
Scheer churrasqueiras garante
seus produtos contra defeitos de
manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de
compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota
fiscal de compra ou fatura. Estas
obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:
Garantia não cobre produtos que
foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso
normal, ferrugem, uso impróprio,
desmontagem de partes, riscos
internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer
tentativa de concerto por parte

do usuário sem previa autorização
por escrito do fabricante.
Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com
a loja onde a compra foi efetuada
ou diretamente com nossa empresa pelo site scheer.com.br. A
Scheer churrasqueiras não será
responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica
sem prévia autorização. Scheer
churrasqueiras não é responsável
por acidentes causados por uso
impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido
ou outros modos impróprios aos
cuidados básicos. Por favor, tenha
atenção especial ao manual de
instruções para evitar danos aos
produtos ou acidentes.

MP-000039 A
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A SCHEER

DESDE 1976
LEVANDO A CULTURA DO CHURRASCO
PARA O MUNDO!
NOSSA HISTÓRIA
Em 1976, Darci Viapiana começou a produção artesanal
de churrasqueiras domésticas
portáteis, em Caxias do Sul, no
sul do Brasil.
A inovação esteve no DNA do
negócio desde o início:
Um motor de limpador de para-brisas de um automóvel
inspirou a introdução de uma
novidade ao mercado e, desta
forma, foi criado o sistema de
espetos rotativos.
Nos anos seguintes, a empresa se manteve pesquisando e
buscando o desenvolvimento
de produtos cada vez melhores
e mais eficientes.
A fábrica cresceu, veio a participação em feiras de negócios,
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foram agregados representantes comerciais à equipe e
a Scheer começou a atender
também ao segmento de restaurantes e churrascarias.
A visão tecnológica representou a ampliação de mercado e
o início das exportações com o
ingresso nos Estados Unidos.

NOSSOS PRODUTOS
SÃO EXPORTADOS PARA
MAIS DE 80 PAÍSES
NOS 5 CONTINENTES
Atualmente a Scheer Churrasqueiras é referência na produção de churrasqueiras e parrillas
comercias e residenciais, além
de acessórios para churrasco,
espalhando seu know-how para
mais de 80 países, nos cinco
continentes, com inovações patenteadas e certificações.
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