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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Comércio e exportação de máquinas domésticas, 

       fogões industriais e fogões para camping.

CHURRASQUEIRAS

1. PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

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

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

     Mantenha crianças e animais a uma distância adequada da churrasqueira.
   Utilize a quantidade adequada de carvão. Não é recomendado o uso de lenhas ou 
outros materiais.

     Não utilize a churrasqueira em ambientes fechados ou sem ventilação adequada.
    Não armazene material inflamável próximo a churrasqueira quando a mesma estiver 
com fogo.

    Efetue a limpeza da churrasqueira sempre que utilizá-la. Assegure-se de que esteja 
completamente fria antes de limpá-la. Lembre-se que sal e fogo são substâncias 
altamente corrosivas e, por isso, a importância da limpeza e secagem adequada após o 
uso.
      Manchas no corpo da churrasqueira são normais, visto que esta parte está em contato 
direto com o fogo.

Montagem passo-a-passo

2 - Encaixe o pára-vento na parte traseira do corpo da churrasqueira de cima para baixo 
como na figura 3.

1 - Encaixe os pés no corpo da churrasqueira de baixo para cima como na figura 2.

3 - Insira os apoios da grelha na altura desejada conforme mostra a figura 4.
4 - Por fim, encaixe a grelha sobre os apoios como na figura 5.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

3.1 Modelos ACF-100, ACF-200 e ACF-300 em aço carbono ou aço inox
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1 - Apoio para grelha
2 - Grelha
3 - Pára-vento
4 - Corpo da churrasqueira
5 - Pés da churrasqueira
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3.2 Modelo ACF-350 (Churrasqueira à bafo)

   A churrasqueira à bafo ACF-350 não 
necessita montagem. Ela pode ser 
utilizada sobre os pés dobráveis (figura 
6) utilizando a barra fixadora entre os 
reforços ou sobre os pés fixos (figura 
7), bastando remover a barra fixadora 
e dobrar os pés maiores para dentro 
como indica a imagem.
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