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CHURRASQUEIRA
Manual de Instruções
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede 

de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões 

metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a 

Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao 

produto em si.



Parabéns
Você acaba de adquirir a Churrasqueira Grand Pratic PCH147.

Com sua nova PCH147, você poderá fazer um delicioso churrasco de 

maneira prática e rápida.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações 

aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e 

segura.

* * * Guarde este manual para consultas futuras. * * *

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede 

de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões 

metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a 

Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

TERMO DE GARANTIA
Prezado Consumidor:

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura 

ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia 

contra qualquer defeito de material ou de fabricação 

que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) 

dias mais (275(duzentos e setenta e cinco) dias, de 

cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de 

emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido 

instalado e utilizado conforme orientações contidas no 

Manual do Usuário e exclusivamente para uso 

doméstico.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restringe 

sua responsabilidade à substituição das peças 

defeituosas desde que, a critério doe seu técnico 

credenciado, se constatem falhas em condições 

normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas 

(quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, 

rompidos ou indevidamente isolados) e conectores 

danificados no ato da instalação do aparelho;

2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos 

para conserto e/ou instalação e atendimento em 

domicílio;

3 – O atendimento em cidades que não possuam 

serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de 

transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de 

total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX 

DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por 

queda, acidentes, agentes da natureza;

2 – Se for usado em desacordo com o manual de 

usuário;

3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 – Em caso de flutuações excessivas de energia 

elétrica;

5 – Em caso de uso comercial/profissional;

6 - Se forem utilizadas peças não originais;

7 – Se o número de série for removido ou rasurado;

8 - Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da 

apresentação desta;

9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de 

violação, ajuste ou conserto por pessoa não 

credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

LENOXX.

10 – Se o produto adquirido provier de venda no 

estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de 

Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior 

ao praticado pelo mercado;

10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não 

nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer 

acessórios.

11 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos 

a quebra, como itens fabricados em material plástico 

ou vidro.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX obriga-se 

a prestar os serviços acima referidos somente nas 

localidades onde mantiver oficinas de serviços, 

próprias ou especificamente autorizadas, para atender 

este aparelho. O proprietário-consumidor será, 

portanto, o único responsável pelas despesas e risco 

de transporte deste aparelho à oficina autorizada 

LENOXX mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A LENOXX se isenta de qualquer 

responsabilidade decorrente da aquisição da chamada 

garantida estendida perante qualquer 

seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe 

ao total acima mencionado.



Recomendações e Avisos Importantes
Cuidados com o aparelho
Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.

Sempre limpe o produto após sua utilização.

Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perca de garantia e a Lenoxx se 

eximirá da responsabilidade pelo dano causado.

Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.

Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. 

Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.

Sempre desligue o aparelho após o uso.

Após o uso, esse produto apresenta calor residual em algumas partes, espere o aparelho esfriar para guardá-lo ou 

limpá-lo.

Situações de Perigo
Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.

Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.

Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que 

acarreta no risco de choques.

Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.

Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou daniÞcar 

componentes.

Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode 

não ser seguro para o usuário.

Nunca tocar na resistência durante o funcionamento.

Não posicionar a churrasqueira perto ou debaixo de cortinas, superfícies quente, próximo a materiais inßamáveis 

ou dentro de armários; Não utiliza-la com apoio para outros objetos.

O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento e sem nada o pressionando ou esticando.

Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes 

durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes 

riscos de queimaduras.

Não utilizar a churrasqueira com carvão, lenha ou quaisquer outros comburentes

Aviso Importante
Antes de ligar o produto, veriÞque se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede 

elétrica do local.

Se o Þo estiver daniÞcado, deverá ser substituído pela Lenoxx, por uma assistência técnica autorizada para evitar 

situações de risco.

Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem daniÞcados.

Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.

Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

Mantenha o Þo elétrico distante de superfícies quentes.

Não use o aparelho para nenhum outro Þm a não ser o descrito neste manual.

Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.

As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inßamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.

Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.

Evite acidentes, mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe da entrada do funil. 

Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

AVISO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais 

ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 

instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pelo a sua 

segurança.
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Limpeza
Certifique  que o produto já esteja frio e que o cabo de alimentação esteja desconectado da rede elétrica.

Desencaixar o cabo plugue da resistência elétrica da churrasqueira e retirar a resistência do suporte da 

churrasqueira.

Lave a grade com esponja macia, sabão e se possível água morna, nunca utilizar materiais abrasivos.

Lembre-se de não utilizar esponja de aço ou produtos parecidos na limpeza.

Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com a água.

IMPORTANTE - Sempre guarde sua churrasqueira limpa, nunca guarde esse produto sujo.

Para efetuar a limpeza da placa, remover o parafuso que Þxa a placa e efetue a limpeza da mesma.

Após a limpeza da placa, Þxá-la novamente na churrasqueira, Þxando com o parafuso.

PROCEDIMENTO

O aparelho está ligado na 

tensão incorreta (aparelho 

220V ligado em 127V).

CAUSAS

Verifique se a tensão na 

etiqueta do produto e a mesma 

tensão da tomada elétrica.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Não liga

PROBLEMA

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Produto não esta ligado na 

tomada elétrica.

Insira o plugue na tomada 

elétrica.

A tomada esta sem energia. Verifique se há energia 

testando a tomada com outros 

eletrodomésticos.

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão

Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabe-

lecidas pelo Inmetro.

Limpeza
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Conheça o Produto

Montagem do Produto
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Controle de temperatura

Churrasqueira

Suporte

Fixadores

Grelha com altura 
regulável

Prateleira

Pé da Churraqueira

Após montar os pés de sua Churrasqueira e fixá-la no produto, coloque água na bandeja metálica interna da 

churrasqueira até a marca indicada. A água da bandeja é extremamente importante, pois remove a fumaça e os 

odores desagradáveis.

Após o produto estar plugado na tomada de sua respectiva tensão, girar o seletor de temperatura até a 

temperatura desejada.

Com um pegador, coloque o alimento que deseja assar sobre a grelha. Mantenha o alimento na grelha até o ponto 

desejado.

Após terminar seu churrasco, retire o alimento da grelha e volte o seletor de temperatura até o a posição 0 - 

desligado.

Desplugar o aparelho da tomada. E iniciar o procedimento de limpeza.

A água é necessária ser colocada na bandeja metálica interna sempre antes do uso. Colocar água até o 

indicador de nível (MAX). Nunca coloque água além desse nível, pois a água poderá transbordar.

Durante o uso, a água irá evaporar, será necessário sempre completar com água a bandeja. Mas lembre-se 

que ao colocar a água enquanto o produto está ligado, nunca deixe a água tocar na resistência. Sempre 

colocar a água pelos espaços existentes no canto do produto.

Após desembalar sua Churrasqueira Grand Pratic, passe um pano levemente umedecido no produto e limpe a 

grelha antes de entrar em contato com qualquer carne ou vegetal.

Ligue sua Churrasqueira Grand Pratic na tensão correspondente do produto. (Verifique se o produto é 127V ou 

220V).

Coloque o produto em uma superfície plana e estável.

Nunca transporte o produto quando estiver aquecido, espere-o esfriar completamente para poder transportá-lo.

Antes de iniciar o churrasco, coloque água na bandeja metálica interna da churrasqueira até a marca indicada.

Não utilizar próximo ou 

debaixo de cortinas, 

superfícies quentes e 

materiais inßamáveis.

Nunca utilizar como superfície de apoio para outros 

objetos.

Antes de Utilizar Sua Churrasqueira Pela Primeira Vez

Como Utilizar Sua Churrasqueira Grand Pratic 2

Churrasqueira Grand Pratic 2 - Aviso
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