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. Siga as instruções do fabricante na instalação da churrasqueira. Se houver dificuldade,
  contatar uma assistência técnica autorizada.

(Não utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)
 - Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira 







O Aço Inox 304 é uma liga não-magnéticas de ferro-cromo-níquel contendo tipicamente 

8% de níquel, com baixo teor de carbono e apresentam boas propriedades mecânicas, 

boa soldabilidade e resistência à corrosão. A ação direta da chama com o metal é a 

principal causa na mudança de coloração em algumas peças, em altas temperaturas o 

aço inox sofre um desgaste mecânico e assim uma alteração em sua propriedade. 

Sendo assim, os queimadores e domadores de chama sofreram alteração na coloração 

devido a ação direta da chama. 

Aço Inox 304













VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
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  TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON e COVERLAM).
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* RECOMENDAMOS FRONTÃO COM SUPERFÍCIE LISA 
  (QUE FACILITE A LIMPEZA)

PARA PROJETO E INSTALAÇÃO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAÇÃO ACIMA*

* RECOMENDAMOS BANCADA DE   MATERIAIS 

(Necessária)

*

QUE SUPORTEM 

*(Berço)
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  TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON e COVERLAM).

* RECOMENDAMOS FRONTÃO COM SUPERFÍCIE LISA 
  (QUE FACILITE A LIMPEZA)

PARA PROJETO E INSTALAÇÃO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAÇÃO ACIMA*

* RECOMENDAMOS BANCADA DE   MATERIAIS QUE SUPORTEM 
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Imagem Ilustrativa
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Imagens Ilustrativas
VISTA FRONTAL

Altura Recomendada
para Coifa (exaustão)

40

75



*Área Embutida

Im
agem Ilu

stra
tiva

*52cm

*16cm

Im
agem Ilu

stra
tiva

12cm

7,5cm
12cm

Medida necessária
para abertura da tampa

64cm

*52cm

*1
6

cm

Imagen Ilustrativa



Im
agens Ilu

stra
tivas

Im
agens Ilu

stra
tivas

Im
agens Ilu

stra
tivas

Exemplo de exaustão 
NÃO RECOMENDADA

Exemplo de Exaustão 
Recomendada

Im
agens Ilu

stra
tivas





(Não utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)
 - Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira 

- Equipamentos de ar condicionado NÃO deverão ser instalados acima da churrasqueira 
para que a refrigeração do ambiente não seja prejudicada;

refrigerados NÃO devem ficar abaixo da churrasqueira. O calor da mesma pode



High/Low.

A cor referente a área de cozimento sofrerá alteração. Isto é normal devido a 

natureza do material mais informações sobre o aço inox no manual.

Importante!



O fogo é uma reação química composta por três agentes, são eles 
comburente (oxigênio) combustível (material sólido, liquido ou gasoso que irá 
carbonizar) e o agente ígneo (faísca, centelha).

com o fornecimento de gás desativado do botijão de gás. NÃO remova a bandeja
de gordura até a churrasqueira esfriar.

Não deixe acúmulo marrom ou preto de gordura e fumaça na churrasqueira, além 

de diminuir a vida útil do produto poderá causar desconforto ao utilizar, como 

excesso de fumaça e labaredas desnecessárias.

Aplicar uma solução forte de detergente e água, com uma escova/esponja esfregar

o interior da tampa e da área de cozimento. NÃO aplique limpador de forno em 

superfícies de aço inoxidável, lave com detergente neutro e aguá morna, seque com

um pano não abrasivo e suave após cada utilização. 

Toda vez que a Churrasqueira for utilizada, deverá passar por uma limpeza.

A incidência de labaredas no decorrer do churrasco, nada mais é que uma reação 
química, ocorre quando a gordura da carne entra em contato direto com a chama, essa 
gordura acaba sendo uma espécie de combustível, isso aditiva a chama já existente 
nos queimadores produzindo as labaredas. 

LABAREDAS



A EVOL ELETRODOMESTICOS DO BRASIL LTDA, sociedade empresária limitada com sede
na Rua Angelo Franchini, 299, Parque Jaçatuba, Santo André/SP CEP: 09290-416, inscrita no
CNPJ/MF 05.913.120/0001-01 (’’EVOL’’), representa neste ato na forma de seu Contrato
Social, assegura aos seus clientes garantia de 90 (noventa) dias (’’Garantia Legal’’) em 
conformidade com o previsto no art.26, II do Código de Defesa do Consumidor, e o prazo de 
09 (nove) meses de garantia (’’Garantia Contratual’’) relativamente aos produtos comercia-
lizados pela EVOL, contados a partir da data de emissão e nota fiscal ao usuário final.
Caso os clientes utilizem os serviços de instalação de técnicos conveniados e indicados pela
EVOL para a instalação dos produtos comercializados pela EVOL, a estes clientes, especial-
mente, será assegurado o prazo de 09 (nove) meses de garantia (’’Garantia Contratual’’),
além dos 90 (noventa) dias de Garantia Legal contados a partir da data de emissão e nota 
fiscal ao usuário. Veja a lista dos técnicos conveniados e indicados pela EVOL em:
www.evol.com.br.
Tanto a Garantia Legal quanto a Garantia Contratual asseguradas pela EVOL, conforme o 
caso aos consumidores de seus produtos, referem-se exclusivamente com relação à vicios e
defeitos de fabricação dos produtos comercializados pela EVOL, consoante o previsto expres-
samente no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo a EVOL responsável,
em nenhuma hipótese, por quaisquer vícios ou defeitos relacionados ao mau uso dos produ-
tos.
A Garantia Legal e a Garantia Contratual são aplicadas somente para os vícios ou defeitos de
fabricação das peças e componentes dos produtos descritos nas condições normais de uso -
de acordo com as instruções do manual de operação que acompanha o mesmo, e que serão
fornecidos pela EVOL e o fabricante.
Entende-se por garantia, o reparo gratuito do produto e a reposição de peças, que de acordo
com o parecer Técnico Autorizado, apresentem defeito de fabricação exclusivamente.
A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra com
descrição do produto e observada as condições e prazos supramencionados, aqui previstos.
Perderão imediatamente a garantia, (Garantia Legal ou Garantia Contratual), independente-
mente de notificação prévia, os produtos cujos clientes contratarem e permitirem a reparação
por pessoas não autorizadas, ou receber maus-tratos ou sofrer danos decorrentes de aci-
dentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, nos casos
de exposição do produto diretamente na obra de alvenaria ou qualquer ocorrência, imprevisí-
vel, decorrentes de má utilização dos produtos por parte dos usuários.
Nos casos de vícios e/ou defeitos de fabricação o produto, o Cliente deverá contratar a EVOL
através do telefone de contato (11) 4990-2661 a fim de notificá-la dos vícios nos produtos. 
Após notificação por parte do cliente, o fornecedor deverá atender a garantia no prazo de
30 (trinta) dias, e não sendo possível atender neste prazo, são facultadas ao cliente três 
opções:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição da quantia paga;
III - o abatimento proporcional do preço.

Atendimento ao Cliente 11 4990-2661

www.evol.com.br

 
 



A responsabilidade da EVOL restringe-se no máximo ao valor do produto, preço de compra 
do produto, objeto da presente garantia, pago pelo consumidor original.
A EVOL em hipótese alguma, será responsável por perdas e danos indiretos (ou por quais-
quer perdas e danos similares) e tampouco por lucros cessantes ou incorridos pelos clientes,
ou qualquer terceiro, por conta da reparação do produto e prazo para a correção do problema
identificado.
Os Lojistas/Revendedores dos produtos comercializados pela EVOL não tem autoridade para
conceder garantias ou prometer medidas de correção adicionais, além das aqui previstas ou
inconsistentes com as mesmas.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados em quaisquer garantias ofertada pela EVOL, seja legal ou contratual,
os serviços não previstos nesta política de garantia, tais como os abaixo previstos, inclusive,
porém não se limitando a:

a) Reforma, pintura, desinstalação ou remanejamento do produto. Em caso de defeito de 
fabricação a EVOL deverá ser informada imediatamente e o consumidor final deverá abster-
se de instalar o produto, sob pena de perda da garantia ora concedida pela EVOL;

b) Serviços a um produto danificado por uso indevido, acidente ou alteração em discordância
com o manual do equipamento fornecido pela EVOL;

c) Serviços causados por exposição do produto em obras de alvenaria, ambiente físico inade-
quado, incêndios inundações, água, raio, transporte, negligência, imprudência, erro de opera-
ção ou presença de vicios;

d) Limpeza inadequada por produtos abrasivos, partes, peças e suprimentos pelo(s) qual a 
EVOL não seja responsável ou que não homologados pela EVOL;

f) Chamados onde o técnico não constate defeito nos produtos;

g) Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso 
fortuito ou de força maior do cliente;

h) Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram
instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem
vícios ou defeitos de fabricação.

Atendimento ao Cliente  11 4990-2661

www.evol.com.br

 

 



Medidor de Temperatura

Medidas: 49,8 x 54 x 45,7 cm



DICAS DE LIMPEZA

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



Evol Eletrodomésticos do Brasil Ltda

www.evol.com.br
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