CUIDADOS IMPORTANTES!

FÁCIL DE MONTAR E TRANSPORTAR
COMO UMA CADEIRA DE PRAIA.
A Churrascadeira é a solução perfeita para você fazer seu churrasco onde
e quando quiser com facilidade, praticidade e muito sabor.

1

2

Projetada para assar carnes, aves, peixes, legumes, pão de alho, etc.
Compacta, pode ser guardada em qualquer lugar sem ocupar espaço.

Pronta para uso em segundos e ideal para levar em qualquer lugar, por ser
dobrável e de fácil montagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nunca transportar a Churrascadeira quando estiver com o fogo aceso.
Solte o extensor elástico para
abrir a Churrascadeira.

Abra a cadeira. Retire o que está dentro da
bandeja. (2 proteções laterais e 1 proteção
frontal) exceto o fundo falso.
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Churrasqueira desmontável em forma de cadeira de praia.
Capacidade Grelha Inferior: 5Kg
Capacidade Descanso para Legumes: 2Kg
Quantidade de Carvão Recomendada: aprox. 750g

Estrutura (esqueleto) - 100% alumínio
Chapas Estruturais – 55% alumínio e 45% zinco
Grelhas - cromadas

DIMENSÕES

Montada: LxAxP: 540 x 760 x 515 mm
Fechada: LxAxP: 540 x 720 x 95 mm
Descanso para legumes: LxAxP: 450 x 175 x 40 mm
Grelha multiuso: LxAxP: 520 x 320 x 40 mm

PESO LÍQUIDO

Para limpar a Churrascadeira, enrole as cinzas no papel alumínio, retirando todos os resíduos (carvão, sal, etc...).
Descarte o papel alumínio em local apropriado. Lembre-se de que o
fogo e sal são substâncias altamente corrosivas; por isso se faz necessário a limpeza após seu uso.
Para maior durabilidade do produto, proteja também o encosto da Churrascadeira com uma camada de papel alumínio.

Colocar o carvão, aproximadamente 750g e
iniciar o fogo.
Encaixar as grelhas nos furos localizados
no encosto da Churrascadeira que fixam o
papel alumínio.
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Antes de utilizar as grelhas da Churrascadeira, recomenda-se realizar
uma limpeza com água e sabão neutro.
Para limpeza utilize somente um pano úmido ou esponja macia quando
certificar-se de que a mesma estiver completamente fria.
Limpe as grelhas da Churrascadeira após o uso, com água e sabão neutro, para retirada dos resíduos de sal, gordura e carne.
(procedimento simples que aumenta a durabilidade e resistência da sua
Churrascadeira.)
Não é recomendável a utilização de esponja de aço.

ADVERTÊNCIA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Churrascadeira - 1 Grelha Descanso para Legumes - 1 Grelha multiuso
2 Chapas laterais - 1 Chapa frontal - 1 Fundo falso - 1 Elástico extensor.

Lembre-se de que a Churrascadeira produz muito calor quando utilizada.
Certifique-se que a mesma esteja completamente fria antes de limpá-la.

Evite utilizar água para apagar o fogo.

Coloque as proteções laterais.
Forre a bandeja da Churrascadeira com
duas camadas de papel alumínio sobre a
chapa de fundo falso. Proteja o encosto da
Churrascadeira com uma camada de papel
alumínio para maior durabilidade.
Obs.:
Fixe o alumínio junto aos furos com as grelhas.

COMPOSIÇÃO

Monte a Churrascadeira somente em superfícies planas e seguras.
Certifique-se de que a mesma esteja firme.
Não utilizar líquidos inflamáveis para acender o fogo, sugerimos um fio
de azeite ou acendedores de carvão.

Feita de materiais leves, duráveis e resistentes, pensados para garantir maior
durabilidade mesmo em regiões litorâneas.
Possui pés similares as cadeiras de praia para ser utilizada na areia, chácara,
camping, áreas de piscina, quintal, pescaria, etc.

Não utilizar a Churrascadeira em ambientes fechados ou sem ventilação
adequada.

Encaixar a proteção frontal
(proteção contra vento).

Mantenha a Churrascadeira à uma
distância segura de crianças e pets
Não sentar
Não acenda o fogo com álcool.
Risco de explosão.

GARANTIA

Garantia de 3 (três) meses
contra defeito de fabricação

