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1. CONDIÇÕES PARA GARANTIA 

 O aparelho possui garantia de 06 meses, sendo 03 meses de garantia legal que está 
previsto no código de defesa do consumidor e 03 meses de garantia estendida pela 
empresa fabricante. Esta garantia é valida somente para defeitos de fabricação de 
montagem e dos componentes utilizados, salvo mau uso por parte do consumidor. A 
contar da data informada na Nota Fiscal ou Cupom Fiscal em nome do consumidor final. 

 

 A garantia acima mencionada somente terá validade na empresa fabricante se o 
aparelho foi utilizado conforme indicações neste manual e que não tenha sido aberto, 
violado ou reparado por pessoa ou firma não autorizada expressamente mediante e-mail 
pela empresa fabricante.  

 

 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto em boas condições de limpeza. 
 

 Ficam excluídos da garantia: 
- Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto; 

- Negligência/mau uso por parte do consumidor ou uso indevido (uso em desacordo com este manual); 

- Defeitos ocasionados por fatores externos, como: quedas, pancadas, defeitos/descargas na rede elétrica (provenientes ou não de 

descargas atmosféricas), má instalação ou instalação em local sujeito a umidade, exposição ao sol e água, salinidade, gordura, 

inundação, maresia, desabamento ou incêndio; 

- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela empresa fabricante; 

- Produto ligado em rede elétrica de tensão errada, sendo que é de responsabilidade do consumidor final verificar a tensão do 

aparelho antes de liga-lo a energia elétrica; 

- Danos sofridos durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.  

 
 
2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças 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. Portanto, recomenda-se que as crianças e animais 
domésticos sejam vigiados para assegurar que eles não estejam brincando com o aparelho. Este produto é exclusivamente para 
uso doméstico, sendo assim, não se destina a aplicações comerciais.  
 

 Deve-se evitar exposição solar e nunca coloque o equipamento e/ou o cabo de energia em contato com água, outros líquidos ou 
objetos estranhos, evitando assim sérios danos, choques elétricos ou risco de incêndio. Desta forma, não use o aparelho próximo 
ou abaixo de tomadas elétrica, pias, banheiras, chuveiros, piscinas, substâncias inflamáveis (tecidos, papéis, cortinas, produtos 
químicos, etc), ou para outros fins que não para o uso previsto neste manual. Pode ser levado para qualquer ambiente/local, desde 
que sempre seja utilizado a partir de 10cm da borda de uma superfície plana e firme e na posição reta e em pé, neste caso mesas 
ou balcões. Caso o produto tenha algum adesivo, que não o da empresa fabricante, favor retirar para sua segurança. 

 

 Se ocorrerem falhas no funcionamento ou alguma avaria, entre em contato conosco para resolver o problema.Não utilizar carvão 
vegetal ou combustíveis similares neste aparelho. E aconselha-se a derramar um pouco de água na bandeja. Não remova ou 
troque peças por outras que não sejam originais da empresa fabricante. Em casos de manutenção ou limpeza, sempre proceda 
com o produto desenergizado, após reinstale todos os componentes antes de religar o equipamento. 
 

 Não borrife água na porta de vidro enquanto estiver quente, pois isso ocasionará na quebra do vidro. Não toque no vidro ou outras 
partes do produto, exceto o puxador, há risco de queimaduras. Não introduza quaisquer corpos estranhos na carcaça do aparelho 
ou aberturas de ventilação, evitando assim danos ao produto e acidentes. As peças giratórias do equipamento podem causar 
acidentes. Portanto, mantenha os cabelos, partes do corpo, joias e roupas afastadas do aparelho em operação.  

 
 
3. CUIDADOS DE LIMPEZA 
 Não utilizar jato d’água ou produtos inflamáveis para limpeza, em vez disso utilize um pano úmido e proceda com a limpeza com o 

produto desligado e não estiver mais quente. Para sua segurança, instale todos os componentes após proceder com a limpeza. 



 

Utilize pano, esponjas multiuso, detergente neutro e água para efetuar a limpeza do aparelho e seus acessórios. Jamais utilize 
produtos cáusticos (sabão, bicarbonato de sódio, etc), abrasivos (sapólio, esponja de aço, etc) ou siliconados para limpeza. A 
Garantia será anulada em caso de danos ao equipamento causados por falta de limpeza, ou por limpeza incorreta. Por isso a 
limpeza após o uso é essencial.  
 

 Desligue o aparelho e desconecte da alimentação antes de mudar os acessórios, limpar ou aproximar-se de partes que se 
movimentam em uso normal. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente, caso o cordão de alimentação por ventura 
estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Após o 
termino de uso deve-se desligar o equipamento da tomada. O aparelho deve estar desenergizado para realizar a troca de 
acessórios, limpeza ou manutenções.  Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante para evitar danos no produto.. 

 

 Antes da utilização do aparelho verifique se a tensão de sua rede elétrica corresponde à mesma indicada no aparelho (o 
equipamento possui uma chave seletora de tensão). O aparelho possui aterramento interno. Consulte um eletricista especializado 
para verificar se a sua rede elétrica está aterrada. O aterramento da rede elétrica deverá ser feito conforme norma NBR 5410. Na 
dúvida consulte um eletricista especializado. Não ligue o aparelho através de conectores tipo “T”, benjamins ou assemelhados e 
não utilize extensões. Caso necessário, solicite a um eletricista informações sobre o modelo mais adequado. Portanto, jamais utilize 
o produto junto com outros aparelhos em uma mesma tomada. Antes de colocar ou tirar o plugue da tomada, certifique-se que o 
produto esteja totalmente desenergizado. E nunca tire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo. 
 

 Verifique se não há sobrecarga no circuito de força onde será ligado o aparelho. Deve-se desenrolar totalmente o cabo de energia e 
é recomendável que o cabo não entre em contato com superfícies quentes do produto. O produto não deve ser operado por meio 
de controle remoto, temporizador ou qualquer outro tipo de dispositivo externo de controle, automático ou não, pois há risco de 
incêndio. 
 

3.1. RELATIVIDADE AO GÁS 
 Não utilize qualquer outro tipo de gás, que não o gás doméstico tipo GLP. Mantenha o botijão de gás afastado á pelo menos 1m do 

produto (em casos de vazamentos, o gás tende a se concentrar nos locais mais baixos, podendo acumular-se em tubulações assim 
havendo grande risco de explosões). Nunca armazene o botijão em locais fechados ou próximos de produtos inflamáveis, fontes de 
calor, tomadas, interruptores, instalações elétricas. 
 

 Adquira apenas botijões autorizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), e que não possua amassados ou esteja amassado 
ou enferrujado. Prefira sempre botijões lacrados e que contenham: (I) inscrição em alto-relevo com a marca da distribuidora; (II) 
rotulo com instruções de uso, nome e telefone da distribuidora; (III) data de fabricação legível (os botijões podem ter até 15 anos – 
recipientes requalificados possuem uma data de validade em torno da válvula).Esteja sempre atento ás datas de validade do 
regulador de pressão (válvula) do botijão e da mangueira. Sempre faça a troca antes de vencer o prazo de validade. Utilize somente 
componentes certificados pelo INMETRO. 
 

 Nunca passe a mangueira de gás por trás ou próximo do produto, pois este sofrerá superaquecimento, podendo permitir escape de 
gás, podendo causar explosões. Antes de iniciar a instalação, certifique-se que o registro de gás esteja na posição fechada. O 
produto deve ser operado em local arejado e sempre deve estar na posição vertical (reto – em pé).Ao sentir cheiro de gás próximo 
do produto, tome as seguintes providências: (I) feche o registro de gás; (II) se estiver em local fechado abra janelas e portas para 
ventilar o ambiente; (III) não acenda qualquer tipo de chama e faísca, luzes ou aparelhos elétricos (ventilador, exaustor, etc); (IV) 
não utilize aparelhos celulares. Caso não seja possível identificar o problema em casos de odor de gás, favor entrar em contato 
com a empresa fabricante. 

 

3.2. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO GÁS 
 Para regular a pressão do gás (válvula do botijão), utilize somente a válvula do tipo de baixa pressão (2,8 kPa – conforme NBR 

8473). As braçadeiras devem ser de metal e fixadas com parafusos.A mangueira de PVC deve estar marcada com uma tarja 
amarela e o selo de certificação do INMETRO, conforme NBR 8613. Para sua segurança verifique a validade da válvula e da 
mangueira, e nunca faça emendas na mangueira. 
 

 Verifique a distância entre o botijão de gás e o assador. O comprimento máximo permitido para a mangueira de PVC é de 1,25m. 
Para outras condições de instalação, deve-se adequar o ponto de gás segundo a NBR 13932.Somente utilize botijão de gás GLP 
(doméstico) de 13kg. A utilização de botijões menores ou maiores pode causar mau funcionamento e risco de explosão ou incêndio. 
Sendo que o registro de abrir/fechar do botijão deve estar visível e com fácil acesso, podendo ser fechado rapidamente quando 
necessário. 

 
 
4. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
 A tabela abaixo apresenta alguns possíveis problemas que o produto passa vir apresentar, e o que fazer para sanar o problema. 

Caso ocorra algum problema diferente, entre em contato conosco. 
 

Problema O que fazer Caso não resolver 

   

   

   

 



 

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 Tempo médio para assar: Linguiça: 35min;  Frango: 40min;  Carne de Gado: 45min;   Carne de Suíno: 55min.  
 
 Tempo (informado acima) aproximado de assado pode variar em função da: 

- Espessura e formato das carnes; 
- Intensidade de calor regulada nos controles das resistências (maximo ou mínimo); 
- Temperatura da carne ao ser colocada no assador (ambiente, resfriada, semicongelada ou congelada); 
- Se o equipamento foi pré-aquecido; 
- Ponto de cozimento desejado na carne (ao ponto, mal passada ou bem passada). 

 

Item TKC01 – 5 Espetos 

Quantidade de Queimador 2 

Capacidade de Espetos 5 

Pintura Epóxi 

Modelo Porta de Vidro Vidro Reto 

Tipo de Gás GLP Doméstico – P13 

Motor 1/30cv 

Tensão Nominal 127V / 220V 

Potencia Nominal 85 W / 70 W 

Frequência de Operação 60Hz 

Consumo de Gás 190 g/h (por queimador) 

Pés Antiderrapantes  

 
 
6. IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO APARELHO 

-- 
1 – Bandeja (produto acompanha 1 unidade) 
2 – Queimador Inferior 
3 – Queimador Superior 
4 – Regulador do Queimador Superior 
5 – Regulador do Queimador Inferior 
6 – Botão de Liga/Desliga 
7 – Espetos (produto acompanha 5 unidades: 4 simples e 1 triplo) 
8 – Porta de Vidro 
9 – Pés de Suporte 
10 – Mangueira e Válvula 
11 – Chave de Voltagem 127V /220V 
12 – Cabo Plug 
13 – Saída para Acoplar a Mangueira (nº 10) 
14 - Respiradores 
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