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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Comércio e exportação de máquinas domésticas, 

       fogões industriais e fogões para camping.

CHAPAS SANDUICHEIRAS

1. PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

  Parabéns pela aquisição de seu produto Araceba. Você acaba de adquirir um produto 
com qualidade, tecnologia e eficiência. Para obter o melhor proveito de seu equipamento 
fique atento às instruções de segurança e montagem presentes neste manual.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

    A temperatura é elevada nas proximidades da estrutura, queimadores, cabos e 
puxadores podendo causar queimaduras.

  Para maior segurança, mantenha o registro de gás fechado quando o produto não 
estiver em uso. Somente acenda os queimadores após certificar-se de que não há 
vazamento nas conexões das mangueiras com a sanduicheira, botijão e a rede de 
distribuição de gás.

       Guarde longe da chapa sanduicheira produtos inflamáveis ou combustíveis tais como 
álcool, gasolina, óleo, gordura e outros.

      Este equipamento deve operar em baixa pressão. Não use válvulas de alta pressão, 
pois podem proporcionar risco de vazamento, incêndio e perda da garantia.

    Este aparelho 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 referentes à 
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

     As chapas sanduicheiras possuem sua estrutura externa em aço inoxidável o que 
proporciona uma maior durabilidade e facilidade de limpeza. São equipadas com 
queimadores tubulares no sistema gaveta facilitando o acendimento dos mesmos. Todos 
os componentes que incorporam o equipamento são construídos dentro dos padrões de 
testes e qualidade Araceba.

1 - Estrutura
2 - Chapa
3 - Prensador
4 - Queimador tubular
5 - Botão do registro BP
6 - Gaveta dos queimadores
7 - Tubo entrada de gás
8 - Pé

ACF-730

Medidas

31x44x16 cm

63x44x16 cm

93x44x16 cm

106x59x27 cm

Modelo

ACF-710

ACF-790

ACF-720

106x59x27 cmACF-721

Consumo por queimador

0,100 kg/h

0,100 kg/h

0,100 kg/h

0,150 kg/h

0,150 kg/h

Prensador

Com

Com

Com

Sem

Com

     Este equipamento deve ser utilizado com gás GLP operando em baixa pressão. 
Conecte a mangueira de gás na entrada de gás da tubulação da sanduicheira, fixando 
com uma abraçadeira. Utilize válvula de baixa pressão na conexão ao botijão. Sempre 
verifique a existência de vazamentos.
        Verifique se o equipamento está firme e nivelado em seu local de trabalho. Para 
maior segurança, mantenha uma distância mínima de 20 cm na frente, fundo e laterais.

4. INSTALAÇÃO

Utilize regulador de gás
baixa pressão

      Antes de utilizar o equipamento retire a proteção de PVC revestida na estrutura em 
aço inox.

        Abra a válvula de gás conectada ao botijão.
     Gire o botão do registro do queimador até a posição desejada, puxe a gaveta dos 
queimadores e acenda-os.

        Unte a superfície da chapa com óleo vegetal.

        Aguarde aproximadamente 15 minutos para o pré-aquecimento.
        Seu produto está pronto para ser utilizado.

5. OPERAÇÃO

6. LIMPEZA

      Nunca utilize produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes.

      A limpeza deve ser feita com o equipamento totalmente frio.

      Para garantir uma maior durabilidade e eficiência de seu produto, efetue regularmente 
a limpeza e higienização do mesmo.

      Evite contato de umidade com os queimadores.
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