MANUAL
DO USUÁRIO
CHURRASQUEIRA
PORTÁTIL INOX A GÁS
VLK001
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Parabéns, você adquiriu um produto de
qualidade VULKAO!
O objetivo da Churrasqueira VULKAO é levar
a tradição de fazer churrasco pra sua casa!
Churrasco fácil, rápido e sem fumaça!
A grade de propano infravermelho Vulkao,
localizada na parte superior da
churrasqueira, é a mais nova tendência
para grelhar em ambientes variados.
Possui um método inteligente de preparo,
onde a gordura dos alimentos cai na
bandeja coletora com água, evitando assim
a geração de fumaça.
Leia com atenção este manual e desfrute
das vantagens do seu produto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1. Após retirar o produto da embalagem,
certiﬁque-se que todas as partes estão
presentes:
a) Manual de instruções
b) 1 Churrasqueira VULKAO
c) 1 par de suporte para grelha
d) 1 prolongador da base
e) 1 grelha inox
f) 1 bandeja de gotejamento inox
g) 1 puxador para grelha inox
h) 1 mangueira 0,8m (PVC ﬂexível)
i) 1 regulador de gás 504/01
j) 2 abraçadeiras
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2. Instale a churrasqueira sobre uma superfície
rígida, estável e que suporte calor
3. Desenrosque a tampa preta da bateria
localizada na parte traseira da churrasqueira e
insira uma pilha AA (não fornecida), observando
as polaridades
4. Instale os dois suportes para grelha nas
paredes laterais interna, usando os nichos
existentes como guia. Faça uma leve pressão
para baixo para travar os suportes
5. Instale o prolongador da base: folgue os dois
parafusos existentes (sem removê-los) e encaixe
com a superfície lisa voltada para cima

6. Faça a instalação do Kit Gás ligando uma
extremidade da mangueira PVC na entrada da
Churrasqueira e a outra no regulador de gás.
Utilize as abraçadeiras fornecidas para apertar
as conexões de modo a evitar vazamento de gás.
RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO SEJA
REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO.
7. Para sua maior segurança coloque a
churrasqueira de modo a manter uma distância
mínima de 20cm da parede na parte traseira e
10cm das laterais. Se as paredes forem de
madeira, recomenda-se aumentar esta distância
8. Não permita que crianças manipulem o
produto em uso para evitar acidentes

INSTRUÇÕES DE USO
1. Abra o registro no regulador de gás
próximo ao botijão
2. Coloque o botão de acionamento
do gás na posição MÁX
3. Pressione o botão de acionamento
de gás para acender o queimador
infravermelho.
DICA: quando a churrasqueira estiver
fria, pode ser necessário segurar o
botão de acionamento por um tempo
prolongado (15s) até que o
queimador consiga se manter aceso

4. Coloque água na bandeja de gotejamento para
receber os resíduos
de gordura provenientes do preparo dos alimentos,
evitando assim geração de fumaça
5. Para desligar a churrasqueira, basta voltar o botão
para a posição OFF
6. Feche o registro no regulador de gás próximo ao
botijão
OBS: PRODUTO DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM GÁS GLP

GARANTIA
A Churrasqueira Vulkão possui garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito
de fabricação, sendo 3 (três) meses de Garantia Legal, atendendo o código de
defesa do consumidor, e outros 9 (nove) meses de Garantia Estendida VULKAO.
Esta garantia é válida desde que:
a) O produto somente tenha sido utilizado segundo as instruções, funções e
aplicações constantes no MANUAL;
b) O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou ﬁrma NÃO
AUTORIZADA pela VULKAO;
c) Seja apresentada a NOTA FISCAL ou TERMO DE ENTREGA ao procurar a
Assistência Técnica.
Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico com gás
GLP. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
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BIFE PERFEITO

INTENSO E EFICAZ

Selada, ao ponto, bem passada.
Como você quiser. Vulkao faz
com perfeição

Chega instantaneamente a
800°C, temperatura perfeita
para um bife perfeito

AO PONTO
EM MINUTOS

PRATOS
IRRESISTÍVEIS

Grelha a carne rapidamente.
Deixa o bife ao ponto em 2
minutos de cada lado

Carne, frango, peixe, crustáceos,
suínos e legumes: pratos
irresistíveis aos olhos e paladar

ASSA A GÁS

LIMPEZA FÁCIL

Esqueça carvão, álcool ou
mesmo fósforos. Preocupese apenas com a carne

Bandeja e grelha removíveis
e de fácil limpeza

www.vulkao.com.br
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