
G S LEVADIÇAS ÁRELHA AUTOM TICA
E CHURRASQUEIRAS COM ESPETOS

ROTATIVOS COOKTOP

• Dispensa construção de alvenaria
• Flexibilidade de instalação
• Instalação igual a de um fogão cooktop
• Totalmente integrada ao ambiente
• Grelhas e Churrasqueiras rotativas

Cooktop a carvão

• Grelhas Argentinas com 58 e 78 cm
comprimento.

24 horas (11) 99626-2331 /SAC Secretária eletrônica (11) 3042-6790

www.catira.com.br   borges@catira.com.br   catirachu@gmail.com  Skype: catirachu

Loja Virtual

O mais novo ELETRODOMÉSTICO

• Churrasqueiras com 7 ou 11 espetos
rotativos em 2 galerias + grelha
automática embutida (opcional).

Grelha
Grill

Bancada

QR codes
Catálogo, especificações
e custos cooktops

QR codes
Filme grelha cooktop
em funcionamento



MP-000001 - A 
N. Serie 

Modelo  

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA PARRILLA 

COOKTOP 

 

 

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
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IMPORTANTE 

ESTE EQUIPAMENTO É PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL! 
NÃO UTILIZE EM BARES, RESTAURANTES OU QUALQUER OUTRO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL SOB RISCO DE 
CAUSAR ACIDENTES E A PERDA IMEDIATA DA GARANTIA DE FÁBRICA. 

 
 

 
 

1. Recebimento e inspeção  

O descarregamento do equipamento será de inteira responsabilidade do cliente, portanto, recomenda-

se que seja feito por pessoal treinado e capacitado para tal, seguindo as orientações abaixo. 

Caso seja detectado qualquer tipo de avaria que tenha ocorrido durante o transporte do produto, 

registre o fato junto ao representante da transportadora e entre em contato com o fabricante 

imediatamente. 

 

1.1 Remova a tampa da embalagem  

1.2 Remova as laterais e as proteções internas 

1.3 Remova o filme plástico e o plástico bolha que envolve o produto. 

1.4 Acompanha o produto: 

02 fixadores para grelha de legumes ou suporte para espetos parados e 
04 parafusos de fixação; 

 
 

Colocação dos suportes 
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01 Grelha  

 
01 coletor de gordura 

 
 
 

 
 
 
 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
            Home page: www.catira.com.br/lojavirtual  e-mail: catirachu@gmail.com  

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br


 

5 

 
 

 
 

01 Cooktop 

 
 
 
 

 
2. Características técnicas 

 
2.1 Dimensões externas do equipamento 
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Medida “A”              Medida “B” 
585mm [23,03”] 540mm [21,26”] 
785mm [ 30,90”] 740mm [26,13”] 

 
 

2.2 Peso do equipamento:  

Modelo Peso (Kg) [lb] 
585mm [23,03”] 70   [174,32] 
785mm [30,90”] 95  [209,43] 

 
2.3 Peso da embalagem 

Modelo Peso (Kg) [lb] 
585mm [23,03”] 20    [44,09] 
785mm [30,90”] 27   [59,52] 
 

2.4 Alimentação elétrica 
2.4.1 Tensão: 110V - 240V (conforme chave seletora) 
2.4.2 Frequência: 50/60Hz 
2.4.3 Corrente nominal de entrada: 3A 

 
 

   

Chave seletora 
de voltagem  
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No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de 
alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca 
de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o 
transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a 
churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a 
etiqueta do cabo de alimentação.   
 
Classe: 1 Potencia: 18w 
Grau de proteção: IPX4 Cordão de alimentação: Y 

 
2.5  Comprimento do cabo elétrico: 1 m 

 
2.6  Motor elétrico de elevação da grelha 

2.6.1 Tensão: -24V                                      

2.6.2  Frequência: 50/60 Hz                           

2.6.3 Velocidade de elevação: 7mm/s  

         

2.7  Transformador elétrico 

2.8.1 Tensão de entrada: 110V - 220V             
2.8.2 Tensão de saída: - 24V                              
 
 

4. Acessórios 
 

 

 
Divisor de carvão 

Tábua de corte 

Tampa do carvão 

Fechamento frontal 

Espetos 

Suporte para 
espetos parados 
 

Grelha para legumes 
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4.Instalação dos acessórios 

 
4.1. Suporte para espetos parados e grelha 

 

 

 

 
4.2. Grelha para legumes 
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4.3. Divisor de carvão 
 

 
 
 
4.4. Tampa e tábua de corte 

 
 
 

NOTA:  

ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM SEPARADOS E DE ACORDO COM 

SOLICITAÇÃO DO CLIENTE NO MOMENTO DA COMPRA.  
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CUIDADO: RISCO DE INCÊNDIO 
 

O local onde o equipamento será instalado deverá estar com a bancada pronta e a tomada 
elétrica instalada conforme indicado no croqui de instalação. 

NÃO INSTALAR A CHURRASQUEIRA PRÓXIMO A CORTINAS OU OUTROS 
MATERIAIS INFLAMÁVEIS; NÃO DEIXAR A CAIXA DE CARVÃO EM 
CONTATO COM REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, TECIDOS, TÁBUAS DE CORTE, 
OU OUTRO MATERIAL INFLAMÁVEL. O TAMPO DA BANCADA ONDE A 
CHURRASQUEIRA SERÁ INSTALADA DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, 
DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL SEMELHANTE (MÁRMORE, PEDRA, 
CONCRETO ETC.). 
 

5. Instalação do equipamento 

5.1. Croqui de instalação da churrasqueira Scheer 

5.1.1. Dimensões do encaixe da bancada para instalação da churrasqueira Scheer. 

 

 

 

Modelo Medida B Medida C 

585mm [23,03”] 550mm [21,65”] >=100mm [3,94”] 

785mm [30,90”] 750mm [29,52”] >=100mm [3,94”] 
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NOTA: ESPESSURA DO TAMPO DA BANCADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 20MM 
(0,79 POL.). 

 

5.1.2. Dimensões da bancada 

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas 
figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo. 

 

Modelo Medida A 

585mm [23,03”] 785mm [30,90”] 

785mm [30,90”] 985mm [38,77”] 

 

 

NOTA: 

PARA DOIS OU MAIS EQUIPAMENTOS NO MESMO BALCÃO É NECESSÁRIO QUE SE 
FAÇAM REFORÇOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS. 

5.1.3. Espaço interno para circulação de ar. 
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Dimensões indicadas com “L” deverão ser de no mínimo 100 mm (3,94”) para facilitar a 
circulação do ar. 

Equipamentos com porta cinza (equipamentos customizados) deverão respeitar a 
dimensão indicada com “K” de no mínimo 260 mm (10,24”) para facilitar sua remoção. 

A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento. 

Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e 
fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da 
bancada. 

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com 
líquidos, e de maneira que o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de 
carvão. 

 

5.1.4. Se o local de instalação da churrasqueira for enclausurado como móveis planejados, 
nichos ou qualquer outro local que dificulte a circulação de ar, a tampa traseira deverá ser 
retirada. Caso contrário mantenha a tampa no equipamento evitando que pessoas ou animais 
tenham acesso aos componentes internos do equipamento bem como o contato de objeto 
estranho ao sistema mecânico e evitando danos ao equipamento ou qualquer tipo de acidentes.  
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5.1.5. Vedação das bordas da churrasqueira 

 

 

5.1.6. Verifique se a voltagem de seu equipamento está de acordo com a tensão rede elétrica do 
local de instalação do equipamento. 
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6.Utilização do equipamento 

 

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL 
COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA. 

NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA 
CHURRASQUEIRA. 

NÃO COLOCAR CARVÃO EM QUANTIDADE MAIOR QUE O RECOMENDADO 
PARA CADA MODELO DE CHURRASQUEIRA. 

 

Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará 
pronto para o uso.  

6.1. Capacidade máxima de carvão na caixa de carvão: 

Modelo Capacidade de carvão  
     
585mm 

     até 3 Kg (6,61 lb) 

     
785mm 

     até 4 Kg (8,81 lb)) 

 

6.2. Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a 
caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos. Não utilize 
líquidos inflamáveis para acender o fogo da churrasqueira.  

 
6.3 Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na 
caixa de carvão. 
 
6.4 Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro 
indicada com a letra “N” 
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6.5. Após colocar o alimento na grelha, pressione a tecla sobe/desce para posicionar a grelha na altura 

desejada. 
Dica: para a carne não ressecar, mantendo a umidade e assim ficando mais 

suculenta, mantenha a grelha na posição mais baixa no primeiro minuto de 

assamento para selar a carne (faça isso nos dois lados da carne) e só então 

aumente a distância da mesma até o carvão. 

 

7.Limpeza  

7.1. Limpeza de grelhas e acessórios 

Mergulhar as laminas dos espetos e/ou acessórios (nunca o cabo e roldana) a serem limpos em 
um recipiente contendo água quente e detergente neutro. Deixe-os mergulhados nessa solução 
de 2 a 3 horas. Depois de decorrido esse tempo utilizar palha de aço ou esponja macias para 
remover resíduos e gordura provenientes do assado. 

 NÃO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO OU PONTIAGUDO DURANTE A 
LIMPEZA PARA NÃO RISCAR NEM CAUSAR DANOS ÀS PEÇAS E 
COMPONENTES DO EQUIPAMENTO. 
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7.2. Limpeza da churrasqueira 

Antes de iniciar a limpeza da churrasqueira desconecte-a da rede elétrica, certifique-se que a 
mesma esteja fria ou em temperatura suportável ao toque humano e sem carvão incandescente 
na caixa de carvão. 

DICA: COM A CHURRASQUEIRA MORNA, A REMOÇÃO DA GORDURA E DOS 
RESÍDUOS SERÁ FEITA DE FORMA MAIS FÁCIL. 

A limpeza deverá ser feita com um pano ou esponja macia umedecidos com uma solução de 
água morna e detergente neutro. 

PRODUTOS QUÍMICOS PODERÃO MANCHAR E/OU DANIFICAR A 
CHURRASQUEIRA. NÃO ESGUICHAR OU DERRUBAR ÁGUA NA CHURRASQUEIRA 
SOB RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO E PROVOCAR DESCARGAS ELÉTRICAS 
NO USUÁRIO. 

Não utilizar esponja de aço, escovas, materiais pontiagudos ou abrasivos para a limpeza da 
churrasqueira, pois isso irá provocar riscos nas chapas de aço inoxidável e danificará o 
equipamento. 

8. Manutenção 

 

Defeito Provável causa Solução 
Grelha automática não se 
movimenta. 

Falta de energia elétrica  
Cabo de força desconectado da rede 
elétrica. 

 

Verifique se há energia elétrica no local da 
instalação do equipamento; 
Verifique se o cabo de força está conectado à 
rede elétrica; 
  

Grelha automática não se 
movimenta. 

Mau contato na chave liga/desliga; 
Motor elétrico com defeito; 
Dispositivo de subida e descida  
travando. 

Entrar em contato com assistência técnica. 

Barulho excessivo durante 
utilização do equipamento 

Componentes internos com defeito ou 
soltos. 

Entrar em contato com assistência técnica. 
Pouco calor durante uso do 
equipamento.   

Falta de carvão no caixão de carvão.  Verifique quantidade de carvão recomendada 
para cada modelo de churrasqueira. 

Calor excessivo durante uso do 
equipamento.   

Quantidade excessiva de carvão no 
caixão de carvão 

Verifique quantidade de carvão recomendada 
para cada modelo de churrasqueira. 

Caso seja detectado outro tipo de problema entrar em contato com o fabricante.  
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9.Dicas de segurança 

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 
 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 
 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 
 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação; 
 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; 
 O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em 

temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras; 
 Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes; 
 Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao 

equipamento e a perda da garantia de fabricação; 
 Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira; 
 Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 
 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 
 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de 
experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização 
do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.  

 Não utilize água para controlar a intensidade da chama; 
 Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a 

churrasqueira, afastando o carvão incandescente; 
 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 
 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 
 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 
 Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para 

eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde; 
 Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento; 
 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente 

poderão causar graves queimaduras na pele; 
 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 
 Limpe a churrasqueira após o uso; 
 Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la 

para evitar queimaduras ou incêndio 
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10.Esquema Elétrico   

 

Sistema de elevação da grelha:  

 
 

11.Termo de Garantia   

 
Este modelo possui 12 meses de garantia e contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a 

fazer parte deste certificado de garantia.  

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios 

disponíveis e em funcionamento. 

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do 

produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e encaminhara o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, 

junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o 

reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo 

fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o 

consumidor quem será o responsável pela despesa. 

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, 

comprovando a data da compra, junto com o produto.  

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a 

critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer 

churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou  

revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Pecas de reposição serão 

normalmente fornecidos para os revendedores. 

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer 

uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.  

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

 

Referencia : .............................................................................. 

N. Serie: .................................................................................................................  

Consumidor: ..........................................................................................................  

Endereço: ..............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ........................................................... 
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Revendedor (razão social): ....................................................................................  

Endereço: ............................................................................................................... 

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/.................. 

Carimbo e assinatura do revendedor 

   ...................................................................... 

 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, 

significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.  

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de 

devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia 

seja seguido.                

 

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. 

Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra 

ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, 

desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa 

de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa 

pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem 

prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável  por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso 

negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções 

para evitar danos aos produtos ou acidentes.         

 

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br
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N. Serie 

Modelo  

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA 

CHURRASQUEIRA COOKTOP 

 

 

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
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IMPORTANTE 

ESTE EQUIPAMENTO É PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL! 
NÃO UTILIZE EM BARES, RESTAURANTES OU QUALQUER OUTRO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL SOB RISCO DE 
CAUSAR ACIDENTES E A PERDA IMEDIATA DA GARANTIA DE FÁBRICA. 

 
 

 
 

1. Recebimento e inspeção  

O descarregamento do equipamento será de inteira responsabilidade do cliente, portanto, recomenda-

se que seja feito por pessoal treinado e capacitado para tal, seguindo as orientações abaixo. 

Caso seja detectado qualquer tipo de avaria que tenha ocorrido durante o transporte do produto, 

registre o fato junto ao representante da transportadora e entre em contato com o fabricante 

imediatamente. 

 

1.1 Remova a tampa da embalagem  

1.2 Remova as laterais e as proteções internas 

1.3 Remova o filme plástico e o plástico bolha que envolve o produto. 

 
2. Características técnicas 

 
2.1 Dimensões externas do equipamento 
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Medida “A”              Medida “B” 
585mm [23,03”] 540mm [21,26”] 
785mm [ 30,90”] 740mm [ 26,13”] 

 
2.2 Peso do equipamento:  

Modelo Peso (Kg) [lb] 
585mm [23,03”] 70   [174,32] 
785mm [30,90”] 95   [209,43] 

 
2.3 Peso da embalagem 

Modelo Peso (Kg) [lb] 
585mm [23,03”] 20    [44,09] 
785mm [30,90”] 27    [59,52] 
 

2.4 Alimentação elétrica 
2.4.1 Tensão: 110V - 240V (conforme chave seletora) 
2.4.2 Frequência: 50/60Hz 
2.4.3 Corrente nominal de entrada: 3A 

 

   
 

No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de 
alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca 
de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o 
transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a 
churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a 
etiqueta do cabo de alimentação.   
 
Classe: 1 
Potencia: 18w 
Grau de proteção: IPX4 
Cordão de alimentação: Y 
 

Chave seletora 
de voltagem  
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2.5 Comprimento do cabo elétrico: 1 m 

 
2.6 Motor elétrico de elevação da grelha 

2.6.1  Tensão: -24V  
2.6.2  Frequência: 50/60 Hz 
2.6.3 Rotação dos espetos: 7 voltas por minuto.  
2.6.4 Velocidade de elevação: 7mm/s  

 
2.7 Transformador elétrico 

2.7.1 Tensão de entrada: 110V - 240V (conforme chave seletora) 
2.7.2 Tensão de saída: - 24V 
 
 

3. Acessórios 

 
 

4.Instalação dos acessórios 
 

 
4.1. Divisor de carvão 
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4.2. Tampa e tábua de corte 

 
 

4.3 grelha superior 
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4.4 Proteções laterais 
 

 
4.5 Espetos 

 
Antes de ligar o sistema rotativo da churrasqueira, certifique-se que os espetos estejam 
posicionados corretamente (ver detalhes 1 e 2). 
 
4.6.Fechamento frontal 

 
 
 

Alça para manuseio 
Da tampa lateral 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
            Home page: www.catira.com.br/lojavirtual  e-mail: catirachu@gmail.com  

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br


 

8 

 
 

NOTA:  
ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM SEPARADOS E DE ACORDO COM 
SOLICITAÇÃO DO CLIENTE NO MOMENTO DA COMPRA.  
 
FECHAMENTO FRONTAL SERÁ UTILIZADO SOMENTE 
SE A BANCADA NECESSITAR ACABAMENTO EM SUA PARTE DIANTEIRA.  

 
 
 

CUIDADO: RISCO DE INCÊNDIO 
 

O local onde o equipamento será instalado deverá estar com a bancada pronta e a tomada 
elétrica instalada conforme indicado no croqui de instalação . 

NÃO INSTALAR A CHURRASQUEIRA PRÓXIMO A CORTINAS OU OUTROS 
MATERIAIS INFLAMÁVEIS; NÃO DEIXAR A CAIXA DE CARVÃO EM 
CONTATO COM REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, TECIDOS, TÁBUAS DE CORTE, 
OU OUTRO MATERIAL INFLAMÁVEL. O TAMPO DA BANCADA ONDE A 
CHURRASQUEIRA SERÁ INSTALADA DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, 
DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL SEMELHANTE (MÁRMORE, PEDRA, 
CONCRETO ETC.). 
 

5. Instalação do equipamento 

 

5.1. Croqui de instalação da churrasqueira Scheer 
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5.1.1. Dimensões do encaixe da bancada para instalação da churrasqueira Scheer. 

 

Modelo Medida B Medida C 

585mm [23,03”] 550mm [21,65”] >=100mm [3,94”] 

785mm [30,90”] 750mm [29,52”] >=100mm [3,94”] 

 

NOTA: ESPESSURA DO TAMPO DA BANCADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 20MM 
(0,79 POL.). 

5.1.2. Dimensões da bancada 

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas 
figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo. 
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Modelo Medida A 

585mm [23,03”] 785mm [30,90”] 

785mm [30,90”] 985mm [38,77”] 

 

 

NOTA: 

PARA DOIS OU MAIS EQUIPAMENTOS NO MESMO BALCÃO É NECESSÁRIO QUE SE 
FAÇAM REFORÇOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS. 

5.1.3. Espaço interno para circulação de ar. 

 

Dimensões indicadas com “L” deverão ser de no mínimo 100 mm (3,94”) para facilitar a 
circulação do ar. 

Equipamentos com porta cinza (equipamentos customizados) deverão respeitar a 
dimensão indicada com “K” de no mínimo 260 mm (10,24”) para facilitar sua remoção. 

A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento. 

Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e 
fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da 
bancada. 
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A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com 
líquidos, e de maneira que o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de 
carvão. 

5.1.4. Se o local de instalação da churrasqueira for enclausurado como móveis planejados, 
nichos ou qualquer outro local que dificulte a circulação de ar, a tampa traseira deverá ser 
retirada. Caso contrário mantenha a tampa no equipamento evitando que pessoas ou animais 
tenham acesso aos componentes internos do equipamento bem como o contato de objeto 
estranho ao sistema mecânico e evitando danos ao equipamento ou qualquer tipo de acidentes.  

 

5.1.5. Vedação das bordas da churrasqueira 
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5.1.6. Verifique se a voltagem de seu equipamento está de acordo com a tensão rede elétrica do 
local de instalação do equipamento. 

6.Utilização do equipamento 

 

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL 
COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA. 

NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA 
CHURRASQUEIRA. 

NÃO COLOCAR CARVÃO EM QUANTIDADE MAIOR QUE O RECOMENDADO 
PARA CADA MODELO DE CHURRASQUEIRA. 

Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará 
pronto para o uso.  

6.1. Capacidade máxima de carvão na caixa de carvão: 

Modelo Capacidade de carvão  
     
585mm 

     até 3 Kg (6,61 lb) 

     
785mm 

     até 4 Kg (8,81 lb)) 

 

6.2. Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que 
a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos. 

 

6.3. Ao colocar o(s) espeto(s) na churrasqueira, certifique-se que a ponta dos mesmos esteja 
encaixada na ranhura dos tuchos giratórios e a roldana fique apoiada nos encaixes das 
cantoneiras frontais. 

 

6.3.1. Caso queira manter algum(ns) espeto(os) parado(s) enquanto outro(s) gira(m), utilize as 
cantoneiras de apoio para tal procedimento conforme mostrado na figura abaixo. Essa cantoneira 
de apoio é um item opcional.  
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6.4. Após colocar o(s) espeto(s) na churrasqueira, pressione a tecla liga/desliga para acionar o sistema 
rotativo. 

 COLOCAR OU RETIRAS ESPETOS DA CHURRASQUEIRA COM O SISTEMA 
ROTATIVO ACIONADO PODERÁ CAUSAR ACIDENTES PESSOAIS E/OU DANOS 
AO EQUIPAMENTO 

 

7.Limpeza  

7.1. Limpeza de grelhas e acessórios 

Mergulhar as laminas dos espetos e/ou acessórios (nunca o cabo e roldana) a serem limpos em 
um recipiente contendo água quente e detergente neutro. Deixe-os mergulhados nessa solução 
de 2 a 3 horas. Depois de decorrido esse tempo utilizar palha de aço ou esponja macias para 
remover resíduos e gordura provenientes do assado. 

 

 NÃO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO OU PONTIAGUDO DURANTE A 
LIMPEZA PARA NÃO RISCAR NEM CAUSAR DANOS ÀS PEÇAS E 
COMPONENTES DO EQUIPAMENTO. 
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7.2. Limpeza da churrasqueira 

Antes de iniciar a limpeza da churrasqueira desconecte-a da rede elétrica, certifique-se que a 
mesma esteja fria ou em temperatura suportável ao toque humano e sem carvão incandescente 
na caixa de carvão. 

DICA: COM A CHURRASQUEIRA MORNA, A REMOÇÃO DA GORDURA E DOS 
RESÍDUOS SERÁ FEITA DE FORMA MAIS FÁCIL. 

A limpeza deverá ser feita com um pano ou esponja macia umedecidos com uma solução de 
água morna e detergente neutro. 

PRODUTOS QUÍMICOS PODERÃO MANCHAR E/OU DANIFICAR A 
CHURRASQUEIRA. NÃO ESGUICHAR OU DERRUBAR ÁGUA NA CHURRASQUEIRA 
SOB RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO E PROVOCAR DESCARGAS ELÉTRICAS 
NO USUÁRIO. 

Não utilizar esponja de aço, escovas, materiais pontiagudos ou abrasivos para a limpeza da 
churrasqueira, pois isso irá provocar riscos nas chapas de aço inoxidável e danificará o 
equipamento. 

 

8. Manutenção 
Defeito Provável causa Solução 

Espetos não giram. Falta de energia elétrica  
Cabo de força desconectado da 
rede elétrica. 
 

Verifique se há energia elétrica no 
local da instalação do equipamento; 
Verifique se o cabo de força está 
conectado à rede elétrica; 
  

Espetos não giram Colocação dos espetos incorreta Encaixe os espetos nos tuchos 
rotativos 
Ver item 6.3.1 

Barulho excessivo durante 
utilização do equipamento 

Componentes internos com 
defeito ou soltos. 

Entrar em contato com assistência 
técnica. 

Pouco calor durante uso do 
equipamento.   

Falta de carvão no caixão de 
carvão.  

Verifique quantidade de carvão 
recomendada para cada modelo de 
churrasqueira. 

Calor excessivo durante uso 
do equipamento.   

Quantidade excessiva de carvão 
no caixão de carvão 

Verifique quantidade de carvão 
recomendada para cada modelo de 
churrasqueira. 

Caso seja detectado outro tipo de problema entrar em contato com o fabricante. 
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9.Dicas de segurança 

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 
 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 
 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 
 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e  a perda da garantia de fabricação; 
 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; 
 O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em 

temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras; 
 Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes; 
 Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao 

equipamento e a perda da garantia de fabricação; 
 Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira; 
 Não instale  a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 
 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 
 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; 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 supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.  

 Não utilize água para controlar a intensidade da chama; 
 Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a 

churrasqueira, afastando o carvão incandescente; 
 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 
 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 
 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 
 Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para 

eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde; 
 Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento; 
 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente 

poderão causar graves queimaduras na pele; 
 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 
 Limpe a churrasqueira após o uso; 
 Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la 

para evitar queimaduras ou incêndio 
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10.Esquema Elétrico   

 

 
11.Termo de Garantia   

 
Este modelo possui 12 meses de garantia e contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a 

fazer parte deste certificado de garantia. Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos 

aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento. 

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do 

produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e encaminhara o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, 

junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o 

reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo 

fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o 

consumidor quem será o responsável pela despesa. 

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, 

comprovando a data da compra, junto com o produto.  

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a 

critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer 

churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou  

revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Pecas de reposição serão 

normalmente fornecidos para os revendedores. 

 

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer 

uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.  

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

 

Referencia : .............................................................................. 

N. Serie: ................................................................................................................. 

Consumidor: ..........................................................................................................  

Endereço: ...................................................................................... ........................ 

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

Revendedor (razão social): ....................................................................................  

Endereço: ...............................................................................................................  
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CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/.................. 

Carimbo e assinatura do revendedor 

   ...................................................................... 

 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, 

significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.  

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de 

devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia 

seja seguido.                

 

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. 

Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra 

ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, 

desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa 

de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa 

pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem 

prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável  por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso 

negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções 

para evitar danos aos produtos ou acidentes.         

 

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br
http://www.scheer.com.br/


MP-000003 - A 
N. Serie 

Modelo  

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA PARRILLA 

COOKTOP 

 

 

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
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IMPORTANTE 

ESTE EQUIPAMENTO É PARA USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL! 
NÃO UTILIZE EM BARES, RESTAURANTES OU QUALQUER OUTRO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL SOB RISCO DE 
CAUSAR ACIDENTES E A PERDA IMEDIATA DA GARANTIA DE FÁBRICA. 

 
 

 
 

1. Recebimento e inspeção  

O descarregamento do equipamento será de inteira responsabilidade do cliente, portanto, recomenda-

se que seja feito por pessoal treinado e capacitado para tal, seguindo as orientações abaixo. 

Caso seja detectado qualquer tipo de avaria que tenha ocorrido durante o transporte do produto, 

registre o fato junto ao representante da transportadora e entre em contato com o fabricante 

imediatamente. 

 

1.1 Remova a tampa da embalagem  

1.2 Remova as laterais e as proteções internas 

1.3 Remova o filme plástico e o plástico bolha que envolve o produto. 

1.4 Acompanha o produto: 

02 fixadores para grelha de legumes ou suporte para espetos parados e 
04 parafusos de fixação; 

 
 

Colocação dos suportes 
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01 Grelha  

 
01 coletor de gordura 
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01 Cooktop 

 
 
 
 

 
2. Características técnicas 

 
2.1 Dimensões externas do equipamento 
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Medida “A”              Medida “B” 
585mm [23,03”] 540mm [21,26”] 
785mm [ 30,90”] 740mm [26,13”] 

 
 

2.2 Peso do equipamento:  

Modelo Peso (Kg) [lb] 
585mm [23,03”] 70   [174,32] 
785mm [30,90”] 95  [209,43] 

 
2.3 Peso da embalagem 

Modelo Peso (Kg) [lb] 
585mm [23,03”] 20    [44,09] 
785mm [30,90”] 27   [59,52] 
 

2.4 Alimentação elétrica 
2.4.1 Tensão: 110V - 240V (conforme chave seletora) 
2.4.2 Frequência: 50/60Hz 
2.4.3 Corrente nominal de entrada: 3A 

 
 

   

Chave seletora 
de voltagem  
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No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de 
alimentação é colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca 
de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o 
transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a 
churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a 
etiqueta do cabo de alimentação.   
 
Classe: 1 Potencia: 18w 
Grau de proteção: IPX4 Cordão de alimentação: Y 

 
2.5  Comprimento do cabo elétrico: 1 m 

 
2.6  Motor elétrico de elevação da grelha 

2.6.1 Tensão: -24V                                      

2.6.2  Frequência: 50/60 Hz                           

2.6.3 Velocidade de elevação: 7mm/s  

         

2.7  Transformador elétrico 

2.8.1 Tensão de entrada: 110V - 220V             
2.8.2 Tensão de saída: - 24V                              
 
 

4. Acessórios 
 

 

 
Divisor de carvão 

Tábua de corte 

Tampa do carvão 

Fechamento frontal 

Espetos 

Suporte para 
espetos parados 
 

Grelha para legumes 
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4.Instalação dos acessórios 

 
4.1. Suporte para espetos parados e grelha 

 

 

 

 
4.2. Grelha para legumes 
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4.3. Divisor de carvão 
 

 
 
 
4.4. Tampa e tábua de corte 

 
 
 

NOTA:  

ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM SEPARADOS E DE ACORDO COM 

SOLICITAÇÃO DO CLIENTE NO MOMENTO DA COMPRA.  
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CUIDADO: RISCO DE INCÊNDIO 
 

O local onde o equipamento será instalado deverá estar com a bancada pronta e a tomada 
elétrica instalada conforme indicado no croqui de instalação. 

NÃO INSTALAR A CHURRASQUEIRA PRÓXIMO A CORTINAS OU OUTROS 
MATERIAIS INFLAMÁVEIS; NÃO DEIXAR A CAIXA DE CARVÃO EM 
CONTATO COM REDE ELÉTRICA, MÓVEIS, TECIDOS, TÁBUAS DE CORTE, 
OU OUTRO MATERIAL INFLAMÁVEL. O TAMPO DA BANCADA ONDE A 
CHURRASQUEIRA SERÁ INSTALADA DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, 
DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL SEMELHANTE (MÁRMORE, PEDRA, 
CONCRETO ETC.). 
 

5. Instalação do equipamento 

5.1. Croqui de instalação da churrasqueira Scheer 

5.1.1. Dimensões do encaixe da bancada para instalação da churrasqueira Scheer. 

 

 

 

Modelo Medida B Medida C 

585mm [23,03”] 550mm [21,65”] >=100mm [3,94”] 

785mm [30,90”] 750mm [29,52”] >=100mm [3,94”] 
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NOTA: ESPESSURA DO TAMPO DA BANCADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 20MM 
(0,79 POL.). 

 

5.1.2. Dimensões da bancada 

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas 
figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo. 

 

Modelo Medida A 

585mm [23,03”] 785mm [30,90”] 

785mm [30,90”] 985mm [38,77”] 

 

 

NOTA: 

PARA DOIS OU MAIS EQUIPAMENTOS NO MESMO BALCÃO É NECESSÁRIO QUE SE 
FAÇAM REFORÇOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS. 

5.1.3. Espaço interno para circulação de ar. 
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Dimensões indicadas com “L” deverão ser de no mínimo 100 mm (3,94”) para facilitar a 
circulação do ar. 

Equipamentos com porta cinza (equipamentos customizados) deverão respeitar a 
dimensão indicada com “K” de no mínimo 260 mm (10,24”) para facilitar sua remoção. 

A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento. 

Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e 
fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da 
bancada. 

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com 
líquidos, e de maneira que o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de 
carvão. 

 

5.1.4. Se o local de instalação da churrasqueira for enclausurado como móveis planejados, 
nichos ou qualquer outro local que dificulte a circulação de ar, a tampa traseira deverá ser 
retirada. Caso contrário mantenha a tampa no equipamento evitando que pessoas ou animais 
tenham acesso aos componentes internos do equipamento bem como o contato de objeto 
estranho ao sistema mecânico e evitando danos ao equipamento ou qualquer tipo de acidentes.  
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5.1.5. Vedação das bordas da churrasqueira 

 

 

5.1.6. Verifique se a voltagem de seu equipamento está de acordo com a tensão rede elétrica do 
local de instalação do equipamento. 
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6.Utilização do equipamento 

 

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL 
COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA. 

NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA 
CHURRASQUEIRA. 

NÃO COLOCAR CARVÃO EM QUANTIDADE MAIOR QUE O RECOMENDADO 
PARA CADA MODELO DE CHURRASQUEIRA. 

 

Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará 
pronto para o uso.  

6.1. Capacidade máxima de carvão na caixa de carvão: 

Modelo Capacidade de carvão  
     
585mm 

     até 3 Kg (6,61 lb) 

     
785mm 

     até 4 Kg (8,81 lb)) 

 

6.2. Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a 
caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos. Não utilize 
líquidos inflamáveis para acender o fogo da churrasqueira.  

 
6.3 Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na 
caixa de carvão. 
 
6.4 Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro 
indicada com a letra “N” 
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6.5. Após colocar o alimento na grelha, pressione a tecla sobe/desce para posicionar a grelha na altura 

desejada. 
Dica: para a carne não ressecar, mantendo a umidade e assim ficando mais 

suculenta, mantenha a grelha na posição mais baixa no primeiro minuto de 

assamento para selar a carne (faça isso nos dois lados da carne) e só então 

aumente a distância da mesma até o carvão. 

 

7.Limpeza  

7.1. Limpeza de grelhas e acessórios 

Mergulhar as laminas dos espetos e/ou acessórios (nunca o cabo e roldana) a serem limpos em 
um recipiente contendo água quente e detergente neutro. Deixe-os mergulhados nessa solução 
de 2 a 3 horas. Depois de decorrido esse tempo utilizar palha de aço ou esponja macias para 
remover resíduos e gordura provenientes do assado. 

 NÃO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO OU PONTIAGUDO DURANTE A 
LIMPEZA PARA NÃO RISCAR NEM CAUSAR DANOS ÀS PEÇAS E 
COMPONENTES DO EQUIPAMENTO. 
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7.2. Limpeza da churrasqueira 

Antes de iniciar a limpeza da churrasqueira desconecte-a da rede elétrica, certifique-se que a 
mesma esteja fria ou em temperatura suportável ao toque humano e sem carvão incandescente 
na caixa de carvão. 

DICA: COM A CHURRASQUEIRA MORNA, A REMOÇÃO DA GORDURA E DOS 
RESÍDUOS SERÁ FEITA DE FORMA MAIS FÁCIL. 

A limpeza deverá ser feita com um pano ou esponja macia umedecidos com uma solução de 
água morna e detergente neutro. 

PRODUTOS QUÍMICOS PODERÃO MANCHAR E/OU DANIFICAR A 
CHURRASQUEIRA. NÃO ESGUICHAR OU DERRUBAR ÁGUA NA CHURRASQUEIRA 
SOB RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO E PROVOCAR DESCARGAS ELÉTRICAS 
NO USUÁRIO. 

Não utilizar esponja de aço, escovas, materiais pontiagudos ou abrasivos para a limpeza da 
churrasqueira, pois isso irá provocar riscos nas chapas de aço inoxidável e danificará o 
equipamento. 

8. Manutenção 

 

Defeito Provável causa Solução 
Grelha automática não se 
movimenta. 

Falta de energia elétrica  
Cabo de força desconectado da rede 
elétrica. 

 

Verifique se há energia elétrica no local da 
instalação do equipamento; 
Verifique se o cabo de força está conectado à 
rede elétrica; 
  

Grelha automática não se 
movimenta. 

Mau contato na chave liga/desliga; 
Motor elétrico com defeito; 
Dispositivo de subida e descida  
travando. 

Entrar em contato com assistência técnica. 

Barulho excessivo durante 
utilização do equipamento 

Componentes internos com defeito ou 
soltos. 

Entrar em contato com assistência técnica. 
Pouco calor durante uso do 
equipamento.   

Falta de carvão no caixão de carvão.  Verifique quantidade de carvão recomendada 
para cada modelo de churrasqueira. 

Calor excessivo durante uso do 
equipamento.   

Quantidade excessiva de carvão no 
caixão de carvão 

Verifique quantidade de carvão recomendada 
para cada modelo de churrasqueira. 

Caso seja detectado outro tipo de problema entrar em contato com o fabricante.  
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9.Dicas de segurança 

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 
 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 
 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 
 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação; 
 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; 
 O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em 

temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras; 
 Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes; 
 Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao 

equipamento e a perda da garantia de fabricação; 
 Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira; 
 Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 
 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 
 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de 
experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização 
do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.  

 Não utilize água para controlar a intensidade da chama; 
 Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a 

churrasqueira, afastando o carvão incandescente; 
 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 
 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 
 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 
 Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para 

eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde; 
 Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento; 
 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente 

poderão causar graves queimaduras na pele; 
 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 
 Limpe a churrasqueira após o uso; 
 Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la 

para evitar queimaduras ou incêndio 
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10.Esquema Elétrico   

 

Sistema de elevação da grelha:  

 
 

11.Termo de Garantia   

 
Este modelo possui 12 meses de garantia e contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a 

fazer parte deste certificado de garantia.  

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios 

disponíveis e em funcionamento. 

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do 

produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e encaminhara o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, 

junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o 

reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo 

fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o 

consumidor quem será o responsável pela despesa. 

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, 

comprovando a data da compra, junto com o produto.  

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a 

critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer 

churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou  

revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Pecas de reposição serão 

normalmente fornecidos para os revendedores. 

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer 

uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.  

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

 

Referencia : .............................................................................. 

N. Serie: .................................................................................................................  

Consumidor: ..........................................................................................................  

Endereço: ..............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ........................................................... 
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Revendedor (razão social): ....................................................................................  

Endereço: ............................................................................................................... 

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/.................. 

Carimbo e assinatura do revendedor 

   ...................................................................... 

 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, 

significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.  

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de 

devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia 

seja seguido.                

 

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. 

Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra 

ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, 

desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa 

de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa 

pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem 

prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável  por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso 

negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções 

para evitar danos aos produtos ou acidentes.         

 

http://www.scheer.com.br/
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MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA PARRILLA 

DE EMBUTIR 

 

 

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
 
Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso. 

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular.  

- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo 

com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.   

- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de 

reposição originais ou de qualidade. Entre em contato com o fabricante para qualquer dúvida.    

- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo. 

- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de 

confiança ou diretamente com o fabricante. 

- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.      

- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.  

- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normais e códigos locais do destino.  
 
 
 
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL  
 
 

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste 

equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções 

corretas.  

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja 

lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.  

- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por 

todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela 

manutenção.  
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NORMAS DE SEGURANÇA  
 

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir 

acidentes com os operadores e danos na máquina.  
 

TRANSPORTE 
 

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos 

durante o transporte deve ser feitas no momento que você receber o produto. 

- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis 

estragos causados durante o transporte. 

- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis 

estragos durante o transporte.  

- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também 

ao fabricante do produto.   
 

 
RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES 
 
- Todos os modelos desta linha são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos 

clientes, então você esta recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer 

informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante 

ou com a loja que revendeu esse produto para você.    

- Retire o produto da embalagem com auxilio de um martelo. 

- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.  

- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o 

manual de instruções se encontra disponível.  

- Este modelo sai de fabrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação.      

 

 

 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
            Home page: www.catira.com.br/lojavirtual  e-mail: catirachu@gmail.com  

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br


 

5 

 

 

   INSTALACAO DO PRODUTO 
 
- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas 

corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compras mas você pode acessar o site 

www.scheer.com.br e imprimi-las novamente conforme o desenho abaixo. Este é um produto 

fabricado sob medida. A Medida “A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e medida “B” 

normalmente é 38cm ou 46cm mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida 

no momento da compra.  

- A instalação do produto deve ser feita por um eletricista ou técnico autorizado pelo fabricante.  

- Insira o produto dentro da alvenaria aperte os parafusos superiores na parede traseira e tenha certeza 

que o produto esta firme dentro da alvenaria.  

-  Verifique se todo o mecanismo encontra-se em cima da parte de tijolo exceto as grelhas que ficam 

em contato direto com o fogo.  

-  NUNCA USE LENHA, GRAVETOS OU SIMILARES PARA FAZER FOGO, SOMENTE 

CARVAO REGULAR COMPRADO EM MERCADOS.  

- Tenha certeza que o coletor de gordura localizado na parte frontal não esteja dentro da área de fogo. 

Ele deve ficar em cima da soleira para que a gordura não “frite” durante o churrasco.   
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LIGAÇÃO ELETRICA 
 
- Abaixo está uma foto da parte elétrica do produto onde há um motor 24V para a grelha e um 

transformador 110V ou 220V com frequência automática 50/60HZ e corrente nominal de entrada 3A. 

No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é 

colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da 

churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este 

possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para 

a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.   

 

   
 

  

Chave seletora 
de voltagem  
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- O equipamento deve ser instalado por um eletricista competente ou pela assistência técnica da 

Scheer mais próxima.  

 

                        
 

 

 

- Abaixo está uma foto real da parte elétrica do produto onde você pode enxergar o cabo elétrico, os 

fios que conectam o interruptor e o interruptor que faz subir/descer a grelha. 

- Certifique-se que a chave geral ou o disjuntor do circuito que alimentará sua Parrilla esteja desligada. 

Conecte os cabos de ligação do produto aos fios da rede elétrica, utilizando conector adequado (não 

acompanha o produto). IMPORTANTE: Não use nenhum tipo de plugue ou tomada para a 

instalação do produto. 

 - O eletricista ou técnico responsável deve observar que os fios que ligam o interruptor devem ser 

instalados dentro da alvenaria, de modo que fiquem seguros do calor e não expostos ao fogo.  

- Este produto não deve ser instalado pelo comprador ou por pessoas leigas, somente por profissionais 

capacitados.  

- Os fios saem de fábrica marcados com a numeração pré-determinada 1, 2, 3, 4 e esses números 

devem ser ligados respectivamente nos fios que estão conectados ao interruptor. CUIDADO: SIGA A 

SEQUENCIA CORRETA PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. A numeração virá marcada no 

próprio fio. O interruptor deve ser instalado em local protegido do calor bem como a fiação.   

 

Motor/atuador da grelha 
que sobe e desce 

Transformador 110V ou 220V 
para Motor/atuador da grelha que 
sobe e desce 

Saída do cabo 
elétrico  
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Classe: 1 
Potencia: 18w 
Grau de proteção: IPX4 
Cordão de alimentação: Y 

  
 
 
 
USO/ASSAR A CARNE  
 

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL 

COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA. NÃO UTILIZE 

LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA CHURRASQUEIRA. 

- Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento 

estará pronto para o uso.  

- Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a 

caixa refratária possa atingir a temperatura ideal de assamento dos alimentos. 

- Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na 

caixa de carvão. A média de velocidade de elevação é 7 mm/s.  

- Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro. 

- Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas 

você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Coloque a 

 

Interruptor 
sobe/desce e neutro 
da grelha 

Flecha Elétrica  

Cabo elétrico 

Fios que conectam o 
interruptor (esses devem 
ser unidos por um 
eletricista competente 
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carne na churrasqueira e quando a carne estiver a seu gosto retire e sirva com o auxílio de talheres. 

Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br .  

- Quando você for usar espetos não giratórios, retire a grelha e posicione os espetos no suporte que 

segura a grelha. Tenha muito cuidado ao espetar a carne para evitar acidentes.  

                                                     

 

LIMPEZA  
 
1.   Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento está desligado. 

2.   Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie 

naturalmente. 

3.   Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.  

4.   Use somente um pano úmido.  

5.  Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente 

quando estiver quente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS.  
 

 

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 

 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 

 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 

 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação; 

      Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação 

elétrica, para sua segurança.   

      Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.  

      Este equipamento trabalha com superfícies quentes.  
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 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam 

quentes utilizar uma luva apropriada.  

 Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes; 

 Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao 

equipamento e a perda da garantia de fabricação; 

 Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira; 

 Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 

 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 

 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de 

experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à 

utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua 

segurança.  

 Não utilize água para controlar a intensidade da chama; 

 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 

 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 

 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 

 Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para 

eliminar  gases e fumaça que causam intoxicação e eventual dano  à saúde; 

 Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento; 

 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de 

acidente poderão causar graves queimaduras na  pele; 

 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 

 Limpe a churrasqueira após o uso; 

 Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la 

para evitar queimaduras ou incêndio 

       

ESQUEMA ELÉTRICO  

 

Grelha automática  
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TERMO DE GARANTIA  
 

Este modelo possui 24 meses de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a 

fazer parte deste certificado de garantia.  

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios 

disponíveis e em funcionamento. 

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do 

produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e encaminhara o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, 

junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o 

reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo 

fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o 

consumidor quem será o responsável pela despesa. 

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, 

comprovando a data da compra, junto com o produto.  

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a 

critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

 

 

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer 

churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou  

revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Pecas de reposição serão 

normalmente fornecidos para os revendedores. 

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer 

uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.  

 

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

 

Referencia : .............................................................................. 

N. Serie: .................................................................................................................  

Consumidor: .......................................................................................................... 

Endereço: ..............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ........................................................... 

Revendedor (razão social): ....................................................................................  

Endereço: ..................................................................................... .......................... 

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/..................  

Carimbo e assinatura do revendedor 

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br
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   ...................................................................... 

 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, 

significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.  

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de 

devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia 

seja seguido.                

 

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. 

Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra 

ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, 

desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa 

de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa 

pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem 

prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável  por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso 

negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções 

para evitar danos aos produtos ou acidentes.         

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br
http://www.scheer.com.br/


MP-000005-A 
N. Serie 

Modelo  

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA 

CHURRASQUEIRA RC500 COM LIFT GRILL 

e RC800 COM LIFT GRILL 

 

 

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
 
Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso. 

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular.  

- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo 

com as instruções do fabricante e feita por um eletricista qualificado e competente.   

- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de 

reposição originais ou de qualidade.  

- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo. 

- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de 

confiança ou diretamente com o fabricante. 

- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.      

- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.  

- Este produto é de uso exclusivamente residencial.  

- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normais e códigos locais do destino.  
 
 
 
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL  
 
 

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste 

equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções 

corretas.  

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja 

lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.  

- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por 

todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela 

manutenção.  
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NORMAS DE SEGURANÇA  
 

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir 

acidentes com os operadores e danos na máquina.  
 

TRANSPORTE 
 

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos 

durante o transporte deve ser feitas no momento que você receber o produto. 

- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis 

estragos causados durante o transporte. 

- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis 

estragos durante o transporte.  

- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também 

ao fabricante do produto.   
 

 
RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES 
 
- Todos os modelos desta linha são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos 

clientes, então você esta recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer 

informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante 

ou com a loja que revendeu esse produto para você.    

- Retire o produto da embalagem com auxilio de um martelo. 

- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.  

- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o 

manual de instruções se encontra disponível.  

- Este modelo sai de fabrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação. 

-  Os espetos giram de 7 voltas por minuto (RPM).        
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   INSTALACAO DO PRODUTO 
 
- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas 

corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compras mas você pode acessar o site 

www.scheer.com.br e imprimi-las novamente. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida 

“A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e medida “B” normalmente é 38cm ou 46cm 

mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida no momento da compra.  

- Insira o produto dentro da alvenaria aperte os parafusos frontais e tenha certeza que o produto esta 

firme dentro da alvenaria.  

-  Verifique que as engrenagens não estão encostando ou raspando nos tijolos que apóiam a 

churrasqueira. As engrenagens devem trabalhar livremente.  

-  Sempre acenda o sistema rotativo e depois acenda o carvão. 

   

 
 

Parte traseira  

Parte frontal  

Coloque a bucha e em seguida 
aperte o parafuso nos dois locais 
indicados na imagem.   
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LIGAÇÃO ELETRICA 
 
- Abaixo está uma foto da parte elétrica do produto onde há um motor com alimentação 12V para o 

rotativo e um motor 24V para a grelha e dois transformadores 110V ou 220V para cada motor. A 

ciclagem do produto é automática 50/60HZ e a corrente nominal de entrada é 3A. No momento do 

pedido o comprador solicita se o produto será 110V ou 220V então certifique-se que a voltagem 

do produto é a mesma da sua rede.  

- Caso for necessário a troca de voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da 

churrasqueira o transformador elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto. Com a 

churrasqueira desligada, mova a chave para a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do 

cabo de alimentação.   

 

   
 

 - O equipamento deve ser instalado pela assistência técnica da Scheer mais próxima ou por um 

técnico capacitado. A flecha elétrica deve ser ligada a tomada de modo que o cabo elétrico e a tomada 

não fiquem expostos ao calor intenso da churrasqueira.   

                        Motor do sistema rotativo 

Motor/atuador da grelha 
que sobe e desce 

Transformador  12V para 
motor do sistema giratório  

Transformador 24V para 
Motor/atuador da grelha que 
sobe e desce 

Engrenagens  

Chave seletora 
de voltagem  
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Classe: 1 Potencia: 36w 
Grau de proteção: IPX4 
Cordão de alimentação: Y 

 

 LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS  

 
 Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é 

muito importante fazer a lubrificação. Para a lubrificação dos modelos RC você deve usar óleo 

lubrificante ou spray desengripante conforme instrução abaixo:  

     
Imagem ilustrativa apenas  

 
 
 
    USO/ASSAR A CARNE  
 
 Olhando de frente, o botão localizado a direita aciona o sistema giratório de espetos e o botão a 

esquerda sobe e desce a grelha bem como mantém a mesma na posição neutra. Antes de movimentar a 

grelha certifique-se que não há espetos no sistema giratório. Para facilitar o uso da grelha remova a 

cantoneira frontal de espetos localizada na parte frontal da churrasqueira. Corte a carne em pedaços ou 

de forma que ela seja compatível ao espeto ou grelha. Para o churrasco tradicional nós recomendamos 

usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também marinar sua carne favorita em 

diversos tipos de temperos e molhos. Espete com cuidado a carne nos espetos e coloque na 
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churrasqueira quando ela estiver desligada e sem a grelha. Então ligue a churrasqueira. A 

churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse 

www.scheer.com.br .  

                                                     
 

 

LIMPEZA  
 
1.   Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado. 

2.   Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie 

naturalmente. 

3.   Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.  

4.   Use somente um pano úmido.  

5.  Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente 

quando estiver quente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS.  
 

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 

      Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação 

elétrica, para sua segurança.   

      Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.  

      Este equipamento trabalha com superfícies quentes.  

Liga/desliga 
espetos rotativos  

Sobe/desce/neutro 
da grelha 

Cantoneira frontal 
móvel 
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 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 

 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 

 

 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e  a perda da garantia de fabricação; 

 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam 

quentes utilizar uma luva apropriada.  

 O separador de carvão deverá ser manuseado somente quando o equipamento estiver frio ou em 

temperatura suportável ao toque sob risco de graves queimaduras; 

 Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes; 

 Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao 

equipamento e a perda da garantia de fabricação; 

 Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira; 

 Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 

 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 

 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de 

experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização 

do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.  

 Não utilize água para controlar a intensidade da chama; 

 Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a 

churrasqueira, afastando o carvão incandescente; 

 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 

 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 

 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 

 Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para 

eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual dano à saúde; 

 Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento; 
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 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente 

poderão causar graves queimaduras na pele; 

 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 

 

 

 Limpe a churrasqueira após o uso; 

 Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la 

para evitar queimaduras ou incêndio 

 

ESQUEMA ELÉTRICO  

 

Sistema giratório  

 
 

Grelha automática  

 
 

TERMO DE GARANTIA  

 
Os modelos RC500 possuem 12 meses de garantia e o modelo RC800 possui 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar 

da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.  

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios 

disponíveis e em funcionamento. 

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do 

produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e encaminhara o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, 

junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o 
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reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo 

fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o 

consumidor quem será o responsável pela despesa. 

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, 

comprovando a data da compra, junto com o produto.  

 

 

 

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a 

critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer 

churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou  

revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Pecas de reposição serão 

normalmente fornecidos para os revendedores. 

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer 

uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.  

 

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

 

Referencia : .............................................................................. 

N. Serie: .................................................................................................................  

Consumidor: ..........................................................................................................  

Endereço: ..............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

Revendedor (razão social): .................................................................................... 

Endereço: ...............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ........................................................... 

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/..................  

Carimbo e assinatura do revendedor 

   ...................................................................... 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, 

significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.  

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de 

devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia 

seja seguido.                

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. 

Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra 

ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, 

desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa 

de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  
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Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa 

pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem 

prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável  por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso 

negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções 

para evitar danos aos produtos ou acidentes.         
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GRELHAS LEVADIÇAS AUTOMÁTICAS E
CHURRASQUEIRAS COM ESPETOS ROTATIVOS

COOKTOP 

Tabela orientativa de preço (frete não incluso)

SAC 24 horas (11) 99626-2331 / Secretária eletrônica (11) 3042-6790 

      www.catira.com.br borges@catira.com.br catirachu@gmail.com  Skype: catirachu

Loja Virtual

QR codes
Comprar em nossa 

Loja virtual
Descrição

DIMENSÕES DO FURO 

PARA EMBUTIR 

FRENTE/LARGURA

Nº ESPETOS 

ROTATIVOS

TAMANHO 

DOS 

ESPETOS 

CM

Nº DE 

GALERIAS
ACABAMENTO

CUSTO         

A              

VISTA

CUSTO EM 

ATÉ 10X 

NO 

CARTÃO

INOX 430 R$ 6.100,00 R$ 6.721,00

INOX 430 R$ 7.13000 R$ 7.843,00

INOX 430 R$ 11.260,00R$ 12.368,00

 

INOX 430 R$ 12.500.00 R$ 13.750,00

INOX 430 R$ 8.540,00 R$ 9.394,00

INOX 430 R$ 9.380,00 R$ 10.318,00

7 espetos rotativos + 

Grelha automatica 

embutida

49,5 ou 41,5 2

*

11 espetos rotativos 

+ Grelha automatica 

embutida

*

**

49,5 ou 41,5 2

* *

CHURRASQUEIRA COOKTOP 7 ESPETOS 

ROTATIVOS EM 2 GALERIAS                                          

+ GRELHA AUTOMÁTICA INTERNA

CHURRASQUEIRA COOKTOP 11 ESPETOS 

ROTATIVOS EM 2 GALERIAS                                          

+ GRELHA AUTOMÁTICA INTERNA

GRELHA COOKTOP  780 MM 

GRELHA COOKTOP  580 MM 54,0 / 57,0 CM

54,0 / 57,0 CM

74,0 / 57,0 CM

74,0 / 57,0 CM

CHURRASQUEIRA COOKTOP 7 ESPETOS 

ROTATIVOS EM 2 GALERIAS

CHURRASQUEIRA COOKTOP 11 ESPETOS 

ROTATIVOS EM 2 GALERIAS

54,0 / 57,0 CM 7 49,5 ou 41,5 2

74,0 / 57,0 CM 11 49,5 ou 41,5 2

INOX 304

INOX 304

INOX 304

INOX 304

INOX 304

INOX 304

R$ 7.960,00 R$ 8756,,00 

R$ 6.781,00 R$ 7.459,00 

R$  11.940,00 R$ 13.134,00

R$ 13.340,00 R$ 14.674,00 

R$ 9.200,00 R$ 10.120,00 

R$ 10.210,00 R$ 11.231,00 

http://www.catira.com.br/lojavirtual/cooktop-grelhas-e-churrasqueiras.html


Descrição Parrilha

TAMANHO 

DA 

GRELHA 

CM

ACABAMENTO

CUSTO         

A              

VISTA

CUSTO EM 

ATÉ 10X 

NO 

CARTÃO

INOX 430 R$ 6.009,00 R$ 6.610,00
485 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO 49,0 ou 41,0

INOX 304

MODELO

485

TAMANHO 

INOX 430 R$ 6.207,00 R$ 6.827,00
585 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO 49,0 ou 41,0

INOX 304
585

INOX 430 R$ 6.440,00 R$ 7.084,00
685 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO 49,0 ou 41,0

INOX 304
685

INOX 430 R$ 6.895,00 R$ 7.585,00
785 MM C/ GRELHA INOX "V" E 3 ESPETOS CABO ALUMINIO 49,0 ou 41,0

INOX 304
785

MM

R$ 6.425,00 R$ 7.067,00

R$ 6.667,00 R$ 7.334,00

R$ 6.971,00 R$ 7.668,00

R$ 7.481,00 R$ 8.229,00

Tabela orientativa de preço (frete não incluso)

SAC 24 horas (11) 99626-2331 / Secretária eletrônica (11) 3042-6790 

      www.catira.com.br borges@catira.com.br catirachu@gmail.com  Skype: catirachu

Loja Virtual

PARRILHA LEVADIÇAS AUTOMÁTICAS DE EMBUTIR 
Modelos e Tabela de custos



Borges
SAC 11 99626-2331 (24 horas)

catirachu@gmail.com

QUALIDADE EM 1º LUGAR

CHURRASCOS

Escritório - Rua José Justino Pereira, nº 330 
Mandaquí - SP - CEP 02407-140 - Tel.: 11 3042-6790 (secretária eletrônica)

borges@catira.com.br

QR codes 
Cartão Catira



MP-000006 - A 
N. Serie 

Modelo  

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA RC500 e 

RC800 

 

 

 

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 

 

 

 

 

mailto:scheer@scheer.com.br
http://www.scheer.com.br/
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Phone: +55 54 3224 3066 or +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege,133 – B: Universitário.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
 
 

CONTEÚDO 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES................……………………………………………03 
INTRODUÇÃO AO OPERADOR…..................................................................................03 
NORMAS DE SEGURANÇA….…………………………………………………..…….04 
TRANSPORTE………………………………………………………….………………...04 
RECEBIMENTO, TAMANHOS DETALHES…..……..………………………………..04 
INSTALAÇAO DO PRODUTO ........................................................................................ 05 
LIGAÇÃO ELÉTRICA ...................................................................................................... 05  
LUBRIFICAÇÃO……………..…………………………………………………………..07 
ASSAR A CARNE………………………………………………………………………...07 
LIMPEZA .............................................................................................................................07 
INFORMAÇÕES ÚTEIS.... ……………………………………………………………….08 
ESQUEMA ELETRICO ..... ……………………………………………………………….09 
GARANTIAS ....................................................................................................................... 09 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
 
Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso. 

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular. 

- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo 

com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.   

- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de 

reposição originais ou de qualidade.  

- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo. 

- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de 

confiança ou diretamente com o fabricante. 

- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.      

- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.  

- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normais e códigos locais do destino.  
 
 
 
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL  
 
 

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste 

equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções 

corretas.  

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja 

lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.  

- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por 

todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela 

manutenção.  
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NORMAS DE SEGURANÇA  
 

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir 

acidentes com os operadores e danos na máquina.  
 

TRANSPORTE 
 

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos 

durante o transporte deve ser feitas no momento que você receber o produto. 

- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis 

estragos causados durante o transporte. 

- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis 

estragos durante o transporte.  

- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também 

ao fabricante do produto.   
 

 
RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES 
 
- Todos os modelos da linha RC são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos 

clientes, então você esta recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer 

informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante 

ou com a loja que revendeu esse produto para você.    

- Retire o produto da embalagem com auxilio de um martelo. 

- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.  

- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o 

manual de instruções se encontra disponível.  

- Este modelo sai de fabrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação.   

- Os espetos giram 7 voltas por minuto (RMP).     

- Classe: 1 /  Potencia: 18w / Grau de proteção: IPX4  
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   INSTALAÇÃO DO PRODUTO 
 
- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas 

corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compras mas você pode acessar o site 

www.scheer.com.br e imprimi-las novamente. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida 

“A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e medida “B” normalmente é 38cm ou 46cm 

mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida no momento da compra.  

- Insira o produto dentro da alvenaria e tenha certeza que o produto esta firme dentro da alvenaria.     

-  Verifique que as engrenagens não estão encostando ou raspando nos tijolos que apóiam a 

churrasqueira. As engrenagens devem trabalhar livremente.  

 

   
 
LIGAÇÃO ELETRICA 
 
- Abaixo está uma foto da parte elétrica do produto onde há um motor com alimentação 12V e um 

transformador 110V ou 220V. A ciclagem é automática 50/60HZ e a corrente nominal de entrada é 

3A. No momento do pedido o comprador solicita se o produto será 110V ou 220V então  

 

Parte traseira  

Parte frontal  

5cm tijolo + 10cm livre 
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certifique-se que a voltagem do produto é a mesma da sua rede. Caso for necessário a troca de 

voltagem da churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador  

elétrico. Este possui uma chave seletora conforme a foto abaixo. Com a churrasqueira desligada, mova 

a chave para a voltagem correta.   

    
- O equipamento deve ser instalado por um eletricista competente ou pela assistência técnica da 

Scheer mais próxima. Instale a parte elétrica a um interruptor para acionar o sistema rotativo como 

acima mostrado na imagem ilustrativa.  

- Certifique-se que a chave geral ou o disjuntor do circuito que alimentará o produto esteja desligada. 

Conecte os cabos de ligação do produto aos fios da rede elétrica, utilizando conector adequado (não 

acompanha o produto). IMPORTANTE: Não use nenhum tipo de plugue ou tomada para a 

instalação do produto. 

- Fio fase que sai do transformador 12V tem que ser ligado ao interruptor e retorna ao motor. O fio 

neutro que sai do transformador deve ser ligado diretamente no motor.   

 

      

Motor  

Transformador  

Fio fase e neutro  

Chave seletora 
de voltagem  

Interruptor 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
            Home page: www.catira.com.br/lojavirtual  e-mail: catirachu@gmail.com  

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br


 

7 

 

 

 
LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS  
 
 Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é 

muito importante fazer a lubrificação. Para a lubrificação dos modelos RC você deve usar óleo 

lubrificante ou spray desengripante conforme instrução abaixo:     

 
 
 
 
    ASSAR A CARNE  
 
 Corte com cuidado a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o 

churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você 

pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne com 

Para evitar riscos de choques elétricos, conecte o fio terra (fio verde 
ou verde/amarelo) deste produto a um sistema de aterramento, 
conforme norma brasileira NBR-5410. 
 
Recomenda-se que a instalação elétrica e o sistema de aterramento 
para este aparelho sejam executados por pessoas qualificadas. 
Não utilize o fio neutro como aterramento. 
 
O sistema de aterramento garante sua segurança durante a utilização 
de aparelhos eletrodomésticos. 
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cuidado nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver desligada. Ligue a churrasqueira. A 

churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse 

www.scheer.com.br .  

 

 

LIMPEZA  
 
1.   Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado. 

2.   Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie 

naturalmente. 

 

3.   Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.  

4.   Use somente um pano úmido.  

5.  Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente 

quando estiver quente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS.  
 

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 

 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 

 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 

 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação; 

      Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação 

elétrica, para sua segurança.   

      Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.  

      Este equipamento trabalha com superfícies quentes.  
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 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam 

quentes utilizar uma luva apropriada.  

 Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes; 

 Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao 

equipamento e a perda da garantia de fabricação; 

 Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira; 

 Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 

 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 

 

 

 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de 

experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização 

do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.  

 Não utilize água para controlar a intensidade da chama; 

 Para controlar a intensidade da chama utilize os acessórios específicos que acompanham a 

churrasqueira, afastando o carvão incandescente; 

 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 

 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 

 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 

 Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para 

eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual dano à saúde; 

 Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento; 

 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente 

poderão causar graves queimaduras na  pele; 

 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 

 Limpe a churrasqueira após o uso; 

 Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la 

para evitar queimaduras ou incêndio 
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ESQUEMA ELÉTRICO  

 

 
 

 

 

TERMO DE GARANTIA  

 
Os modelos RC possuem 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer 

parte deste certificado de garantia. Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos 

aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento. Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima 

descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e encaminhara 

o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a 

maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação 

o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do 

revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa. 

É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, 

comprovando a data da compra, junto com o produto.  

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a 

critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer 

churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou  

revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Pecas de reposição serão 

normalmente fornecidos para os revendedores. Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto 

com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu 

poder.  

 

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

 

Referencia : .............................................................................. 

N. Serie: ............................................................................................. .................... 

Consumidor: ..........................................................................................................  

Endereço: .......................................................................................................... .... 
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CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

Revendedor (razão social): ....................................................................................  

Endereço: ...............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/.................. 

Carimbo e assinatura do revendedor 

   ...................................................................... 

 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, 

significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.  

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de 

devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia 

seja seguido.                

 

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. 

Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra 

ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, 

desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa 

de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa 

pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem 

prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável  por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso 

negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções 

para evitar danos aos produtos ou acidentes.         
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CHURRASQUEIRA
(grill)

RESIDENCIAL

CHURRASQUEIRA NORMAL: Aço inox AISI 430, parafusos zincados, braço de apoio zincados, tucho para 
apoio da ponta do espeto estampado, espetos em inox com cabos revetidos em alumínio, descanso dos espetos 
em ferro pintado, acabamento do aço inox polido, para uso fixo em churrasqueiras de alvenaria, sistema giratório 
com engrenagens de ferro fundido, 1 cantoneira em cada galeria para apoio de grelhas, cantoneira frontál em inox 
430 com 2 mm de espessura, embuchamento  de bronze, acompanham os espetos. voltagem: 110v ou 220v, 
disponível em 2 galerias.

CHURRASQUEIRA ESPECIAL: Aço inox AISI 304, parafusos em aço inox, braço de apoio aço inox, tucho 
para apoio da ponta do espeto de aço maciço torneado, descanso dos espetos revestidos em alumínio, acaba-
mento do aço inox escovado, produzido em aço inox, para uso fixo em churrasqueiras de alvenaria, 1 cantoneira 
frontal em cada galeria para apoi de grelhas, sistema giratório com engrenagens de ferro fundido, embuchamento 
de bronze, descanso para espetos parados, acompanham os espetos. voltagem motor: 110v ou 220v,  disponível 
em 2 galerias.

CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL 2 GALERIAS
NORMAL ESPECIAL

R$ R$ DESCRIÇÃO ESPETOS FRENTE LATERAL ALT.

2.905,00 3.580,00 CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM 5 0,500m 0,570m 0,420m

3.164,00 3.906,00 CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM 7 0,600m 0,570m 0,420m

3.455,00 4.265,00 CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM 9 0,700m 0,570m 0,420m

3.738,00 4.612,00 CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM 11 0,800m 0,570m 0,420m

3.997,00 4.936,00 CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM 13 0,900m 0,570m 0,420m

4.323,00 5.324,00 CHURRASQUEIRA A CARVÃO RESIDENCIAL - 41 CM 15 1,000m 0,570m 0,420m

(ESPETOS DE 41, 49,5 OU 59 CM DE COMPRIMENTO) STANDARD

-

-

-

-

-

-

694,00 GRELHA EM INOX 30 X 46 - PARADA 0,300m 0,460m

785,00 GRELHA EM INOX 40 X 46 -PARADA 0,400m 0,460m

880,00 GRELHA EM INOX 50 X 46 - PARADA 0,500m 0,460m

932,00 GRELHA EM INOX 60 X 46 - PARADA 0,600m 0,460m

400,00 GRELHA EM INOX ROTATIVA 

Grelhas (RZCA - cabo revestido em alumínio)

340,00ESPETO INOX CHURRASCO 0,495m

35,00 ESPETO INOX CUPIM 0,495m

36,00 ESPETO INOX MIÚDO 0,495m

Espetos Rotativos (RZCA - cabo rev. alumínio)

Secretária eletrônica (11) 3042-6790 

   

Loja Virtual

A

3
5

5

Granito
Tijolo
refratário
de espelho
22 x 10 x 5 cm

60

17 Grill

Coifa

Tijolo comum

Tijolo refratário

Medidas em cm Críticas (ATENÇÃO)

A (38, 46 ou 56)  X (41, 49 ou 59)

5512

caixa de Força lado
esquerdo 110 ou 220

LATERAL

Laje de
concreto
10 cm

10

Parede de Tijolo 
22 x 10 x 5 cm

X

Espaço 3 cm

5

O Vão (12 cm) pode ser preenchido com
tijolo refratario ou areia

NÃO colocar gaveta. Ela só serve para trincar 
a churrasqueira. A grade da 1ª galeria do grill 
sai e fica fácil retirar a cinza com uma pá e 
fazer a limpeza do interior do grill.

FRENTE  do grill
60

100

FRENTE

http://catira.com.br/lojavirtual/churrasqueiras-diversas/grill-para-churrasqueiras-a-carvao-de-alto-padrao.html


MP-000007 - A 
N. Serie 

Modelo  

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÃO  

RG300, RG500 e RG800 

 
 

IMPORTANTE: NÃO USE CARVÃO NESTE PRODUTO.  

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato 

com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.  

 

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda  
Fone: +55 54 3224 3066  

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário. 

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil 

scheer@scheer.com.br 

www.scheer.com.br 
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

PARABENS! 
 

 
Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. 

Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS 

agradece pela sua escolha.   

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga 

as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em 

contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.  

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
Fone: +55 54 3224 3066 ou USA +1 954 688 3031 
Rua: Roque Callege, 133.  
95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil  
scheer@scheer.com.br 
www.scheer.com.br 
 
 

CONTEÚDO 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES................……………………………………………03 
INTRODUÇÃO AO OPERADOR…..................................................................................03 
NORMAS DE SEGURANÇA….…………………………………………………..…….04 
TRANSPORTE………………………………………………………….………………...04 
DESCRIÇÃO DA CHURRASQUEIRA ..………………………………………………..04 
INSTALAÇÃO……………..…………………………………………………………......06 
INSTALAÇÃO DO GÁS ................................................................................................... 07 
LUBRIFICAÇÃO ...............................................................................................................08  
ASSAR A CARNE………………………………………………………………………...08 
LIMPEZA .............................................................................................................................10 
INFORMAÇÕES ÚTEIS.... ……………………………………………………………….09  
ESQUEMA ELÉTRICO ...................................................................................................... 12 
GARANTIAS ....................................................................................................................... 13 
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defumados, chopeiras e churrasqueiras

CHURRASQUEIRAS
RESIDENCIAIS A 

GÁS (churrasco sem 
fumaça) ideal para

apartamento.

PAGAMENTO no cartão e A VISTA 10% desconto

                             CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS C/ BANDEJA - INOX 430

R$ DESCRIÇÃO PROF. LARG. ALT.

R$ 10.200,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS 0,62m 0,60m 0,75m

R$  10.900,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS 0,62m 0,70m 0,75m

                             CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS  C/ BANDEJA- INOX 304

R$ DESCRIÇÃO PROF. LARG. ALT.

R$  11.200,00  CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS 0,62m 0,60m 0,75m

R$ 11.900,00      CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS 0,62m 0,70m 0,75m

MODELO - AÇO INOX AISI 430 - 

SAC 24 horas (11) 9.9626-2331 / Secretária eletrônica (11) 3042-6790 

      www.catira.com.br borges@catira.com.br catirachu@gmail.com  Skype: catirachu

Loja Virtual

PAGAMENTO A VISTA 

                             CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS STANDARD C/ BANDEJA

CÓDIGO R$ DESCRIÇÃO REF. PROF. LARG. ALT. UN

752051 R$ 5.700,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS - STANDARD 41102055 0,62m 0,60m 0,75m un

R$ 3.300,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS - STANDARD 41102055 0,62m 0,70m 0,75m un

                             CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS ESPECIAL - INOX 304

CÓDIGO R$ DESCRIÇÃO REF. PROF. LARG. ALT. UN

95205 R$ 7.272,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS - ESPECIAL 4111205E 0,62m 0,60m 0,75m un

95207 R$ 7.962,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS - ESPECIAL 4111207E 0,62m 0,70m 0,75m un

995205 R$ 9.450,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESP.C/ BIFET.- ESPECIAL 4111205E-B 0,62m 0,93m 0,80m un

995207 R$ 10.350,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESP. C/ BIFET. - ESPECIAL 4111207E-B 0,62m 1,03m 0,80m un

         CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS ESPECIAL (INOX 304) DE EMBUTIR

CÓDIGO R$ DESCRIÇÃO REF. PROF. LARG. ALT. UN

85205 R$ 6.250,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS ESP/EMB. 4111205EE 0,62m 0,60m 0,75m un

85207 R$ 6.846,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS ESP/EMB. 4111207EE 0,62m 0,70m 0,75m un

895205 R$ 8.125,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESP.C/ BIFET. ESP/EMB. 4111205EE-B 0,62m 0,93m 0,80m un

895207 R$ 8.905,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESP.C/ BIFET. ESP/EMB. 4111207EE-B 0,62m 1,03m 0,80m un

                             CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS NORMAL (INOX 430)

CÓDIGO R$ DESCRIÇÃO REF. PROF. LARG. ALT. UN

75205 R$ 6.468,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS - NORMAL 4110205N 0,62m 0,60m 0,75m un

75207 R$ 7.090,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS - NORMAL 4110207N 0,62m 0,70m 0,75m un

795205 R$ 8.415,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESPETOS C/ BIFET.- NORMAL 4110205N-B 0,62m 0,93m 0,80m un

795207 R$ 9.213,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESPETOS C/ BIFET.- NORMAL 4110207N-B 0,62m 1,03m 0,80m un

           CHURRASQUEIRAS RESIDENCIAIS A GÁS NORMAL (INOX 430) DE EMBUTIR

CÓDIGO R$ DESCRIÇÃO REF. PROF. LARG. ALT. UN

65205 R$ 5.566,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESP. - NOR/EMB. 4110205NE 0,62m 0,60m 0,75m un

65207 R$ 7.233,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESP. - NOR/EMB. 4110207NE 0,62m 0,70m 0,75m un

695205 R$ 6.575,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 05 ESP. C/ BIFET. - NOR/EMB. 4110205NE-B 0,62m 0,93m 0,80m un

695207 R$ 7.922,00 CHUR. GAS RES. 02 GAL. 07 ESP. C/ BIFET. - NOR/EMB. 4110207NE-B 0,62m 1,03m 0,80m un

MODELO NORMAL - AÇO INOX AISI 430 - BRILHOSO/ TUCHO 3/4

MODELO ESPECIAL - AÇO INOX AISI 430 - 

MODELO - AÇO INOX AISI 304

http://catira.com.br/lojavirtual/churrasqueiras-diversas/grill-para-churrasqueiras-a-carvao-de-alto-padrao.html
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SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS 
 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
 
- Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso. 

- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo 

com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.   

- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de 

reposição originais ou de qualidade.  

- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo. 

- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de 

confiança ou diretamente com o fabricante. 

- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.      

- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normais e códigos locais do destino. 

- Mantenha este produto fora do alcance de crianças principalmente após o uso quando a churrasqueira 

estiver esfriando.  
 
 
 
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL  
 
 
- Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste 

equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções 

corretas.  

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos uma rigorosa 

leitura e que as instruções sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.  

- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por 

todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela 

manutenção.  
 
 
 
 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
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NORMAS DE SEGURANÇA  
 

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir 

acidentes com os operadores e danos na máquina. 

- Sempre que for ajustar ou alterar qualquer peça do sistema de gás da churrasqueira, chame um 

técnico capacitado para evitar danos, ferimentos ou ate mortes.   
 

TRANSPORTE 
 

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos 

durante o transporte deve ser feitas no momento que você receber o produto. 

- Assim que remover o produto da embalagem faça uma inspeção visual para verificar possíveis 

estragos causados durante o transporte. 

- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis 

estragos durante o transporte.  

- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também 

ao fabricante do produto.   

 
DESCRIÇÕES DA CHURRASQUEIRA  
 
Partes e Acessórios  
1 churrasqueira a gás residencial 

Espetos (quantidade correspondente ao numero de espetos correspondentes a churrasqueira)  

1 manual  
 
Capacidade: 

5 Espetos: Atende de 8 a 12 pessoas 

7 Espetos: Atende de 12 a 16 pessoas 

 

Os tamanhos podem variar de acordo com o pedido feito no momento da compra.  

 

 

 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
            Home page: www.catira.com.br/lojavirtual  e-mail: catirachu@gmail.com  

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br


 

5 

 

 

Características: 

Aço inox AISI304 escovado ou AISI430 escovado (conforme pedido) 

Voltagem 110 ou 220V (conforme pedido) 

Os espetos giram 7 voltas por minuto (RPM).  

Acendimento Automático com faiscador.  

Motor 24V com alimentação 12V 

Classe 1 -       Grau de proteção: IPX4  -     Cordão de alimentação: Y 

03 Queimadores infra-vermelhos a gás para 5 espetos sendo 3 queimadores 10,5 mHP 

04 Queimadores infra-vermelhos a gás para 7 espetos sendo 4 queimadores 14,0 mHP 

Espetos com laminas de aço inox. 

Pressão de gás GLP: 280mm de coluna de agua.  

Pressão de gás natural: 180mm de coluna de agua.  

Frequência: 50/60HZ automático 

Corrente nominal de entrada: 3A 

Nos modelos RG500 e RG800 a pressão máxima de agua é 500 KPa.  

 

   
 

No momento da compra a churrasqueira é ajustada para 110V ou 220V e no cabo de alimentação é 

colocada uma etiqueta mostrando a voltagem correta. Caso for necessário a troca de voltagem da 

churrasqueira você vai encontrar na parte traseira da churrasqueira o transformador elétrico. Este 

possui uma chave seletora conforme a foto acima. Com a churrasqueira desligada, mova a chave para 

a voltagem correta e não esqueça de remover a etiqueta do cabo de alimentação.   

 
 

Chave seletora 
de voltagem  

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
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Tipos de Gás Utilizado: 
GLP ou Natural (conforme pedido) 
 
Consumo de Gás: 
Gás: cada queimador consome 190 gramas de gás por hora.  
 
INSTALAÇÃO 
 
- A churrasqueira deverá ser instalada abaixo de uma coifa ventilada. Nunca obstrua a parte superior 

principalmente com móvel ou qualquer outro material, pois o equipamento não ira funcionar 

adequadamente e há risco de incêndio. Deixe no mínimo 10cm de distância nas laterais e 20cm de 

distância na parte traseira para maior segurança do produto.  

- Verifique se não existe sobrecarga no circuito de força onde será ligado seu assador.  Não ligue a 

churrasqueira na mesma tomada que esteja outros equipamentos.  

- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente, a fim de detectar possíveis danos. Caso 

haja algum sinal de avaria, não utilize o equipamento e encaminhe o mesmo a um posto autorizado de 

assistência técnica.  

- No modelo RG300 não há instalação hidráulica este modelo possui uma bandeja de água.  

- Nos modelos RG500 e RG800 um encanador deve fazer as ligações hidráulicas usando mangotes 

flexíveis para entrada e saída de agua de ¾.   
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INSTALAÇÃO DO GÁS 
 
- Os acessórios para instalação do gás não acompanham o produto; use somente peças certificadas e 

aprovadas vendidas em lojas especializadas.  

- A instalação deverá ser feita levando-se em consideração o número de queimadores da 

Churrasqueira. Cada queimador infravermelho de 2.250 kcal é alimentado por um bico injetor com 

furo de 0,85 mm para gás GLP e 1,40mm para gás natural, consumindo assim cada queimador 190 

gramas de gás por hora. Cada queimador corresponde: 8.900 BTUS.  

- Para a ligação entre o equipamento e o ponto de suprimento de gás deverá ser usada um tubo flexível 

com capa metálica, com diâmetro interno de no mínimo 3/4”, que siga a norma NBR 14177 e usando 

ferramenta adequada. A ponta fêmea deverá ser conectada na máquina com um anel retentor resistente 

a temperatura e a ponta macho deverá ser conectada no ponto de suprimento de gás. 

 

 

- Botijão P-13 

Fornece no máximo 500 g de gás GLP por hora; 

Utilize somente P13, nunca P2, P5 ou P8. 

Para instalação deverá ser utilizada uma válvula de gás comum; 

A distância entre o P-13 e a Churrasqueira a Gás deverá ser de no mínimo 1,5 m. 

 

- Botijão P-45 

O Botijão P-45, é utilizado em Edifícios (gás encanado), ele fornece no máximo 1 Kg de gás 

por hora. O regulador a ser usado é o Regulador Aliança modelo 76510 de cor amarela, baixa 

pressão, estágio único. 

 

- Gás de Rua (Flutuante) 

Consulte as especificações técnicas da churrasqueira e chame um técnico especializado em gás    

(de preferência o mesmo da empresa de gás contratada). 
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Obs1: O gás de rua não poderá sofrer nenhum estrangulamento do relógio até a entrada da 

churrasqueira. 

Obs2: Tenha certeza que o equipamento foi fabricado para funcionar em gás natural. No momento da 

compra da churrasqueira o comprador deve solicitar a loja ou revenda que a churrasqueira esteja 

adaptada para funcionar em gás natural.   

 
LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS  
 
 Para manter o sistema rotativo em boas condições e ter uma boa durabilidade do produto é 

muito importante fazer a lubrificação. Para a lubrificação dos modelos RG você deve usar óleo 

lubrificante ou spray desengripante conforme instrução abaixo.      

 Imagem ilustrativa.  
 
 
 
ASSAR A CARNE  
 
- Coloque de 10 a 13 litros de agua dentro da churrasqueira para modelo RG300 e nos modelos 

RG500 e RG800 gire o registro de entrada de agua e encha até a metade do tanque com agua. No 

modelos RG500 e RG800 você deve girar o registro de entrada de água e nos modelos RG300 colocar 

agua com um mangueira ou recipiente.   

- Gire a válvula de gás para liberar o gás e aperte o botão do acendedor/faiscador (marcado com uma 

estrela) para ligar o queimador infravermelho. Tenha certeza que o queimador ligou e está vermelho, 

caso contrário desligue a válvula de gás para trancar o fluxo de gás e entre em contato com o 

fabricante.     

- Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco 

tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne mas você pode também  
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marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e 

coloque na churrasqueira quando ela estiver desligada. Ligue o sistema giratório dos espetos da 

churrasqueira.  A churrasqueira providenciara o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e 

receitas acesse www.scheer.com.br .  

 

     
OBS: Esta churrasqueira possui 3 parafusos borboletas que podem ser retirados com as mãos para 

remover os ganchos superiores da churrasqueira. Estes ganchos são removidos quando você optar por 

fazer grelhados.  

1. Remova os parafusos borboletas com as mãos; 

2. Use os frisos laterais para apoiar a grelha; 

3. Introduza a grelha na churrasqueira e saboreie um delicioso grelhado. 

Caso você não tenha uma grelha, entre em contato com a Scheer agora mesmo e compre a sua! 

www.scheer.com.br ou +55 54 3224 3066. 

    Parafusos borboletas localizados no ponto marcado com estrela, mas na parte interior  

 

  GRELHA PARADA  

Registros de gás 
Válvula de 
entrada de agua 

Válvula de 
saída de agua  

Liga/desliga 
sistema giratório  

Acendedor/faiscador 

Catira Churrascos 11 9.9626-2331 - SAC 24 horas               
            Home page: www.catira.com.br/lojavirtual  e-mail: catirachu@gmail.com  

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br
http://www.scheer.com.br/
http://www.scheer.com.br/


 

10 

 
 
 
LIMPEZA  
 
1.   Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tem certeza que o equipamento esta desligado. 

2.   Efetue a limpeza após o uso mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie 

naturalmente. 

3.   Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.  

4.   Use somente um pano úmido.  

5.  Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou na parte superior dos queimadores 

especialmente quando estiver quente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS.  
 

 
 O equipamento requer eletricidade de 110 ou 220 V conforme solicitado na hora da compra;   

 Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento; 

 Este equipamento é para uso exclusivamente residencial; 

 Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de 

causar acidentes; 

 Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não 

sejam próprios do equipamento podem provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação; 

 Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam 

quentes utilizar uma luva apropriada.  

 Não armazene líquidos inflamáveis perto desta churrasqueira; 

      Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.  

      Este equipamento trabalha com superfícies quentes.  

      Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação 

elétrica, para sua segurança.   
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 Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel 

etc.; 

 Não deixe a churrasqueira acessa sem a presença de uma pessoa no local; 

 Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma 

estiver em uso; Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de de 

experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização 

do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.  

 Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa; 

 Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas; 

 Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras; 

 Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente 

poderão causar graves queimaduras na pele; 

 Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira; 

 Limpe a churrasqueira após o uso; 

 Não usar a churrasqueira sem agua dentro do tanque.  

 Não use carvão nesta churrasqueira.  

 Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso você precise de mais espetos não 

hesite em contatar o fabricante ou seu revendedor de confiança. 

 Nunca coloque nenhum objeto ou chapa em cima da churrasqueira a gás, pois os queimadores 

infravermelhos não podem ser abafados. 

 Antes de drenar a água da churrasqueira, acrescente um pouco de água morna no reservatório para 

melhor dissolver a gordura. Em seguida, abra o registro de saída de água, fazendo com que a água 

seja liberada para uma caixa de gordura 

 Verifique a cada 6 meses se os queimadores não apresentam nenhuma irregularidade como: 

 a – Queimador não está funcionando ou funcionando fraco: 

Troque o queimador de lugar, se o problema persistir retire o queimador e limpe o bico injetor 

(injetor é o limitador da vasão do gás), como uma agulha ou entre em contato com o fabricante.  

 

 b – Quando o queimador apresentar uma cor completamente azul: 
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Certifique-se de que o queimador não engoliu fogo, a chama aparecerá dentro do queimador junto 

ao injetor fazendo um barulho estranho, feche o gás que alimenta esta bateria de queimador, espere 

o fogo apagar e acenda-o novamente, se o problema persistir chama a assistência Scheer.  

 

 c – Quando você acender o fogo, com o tempo, devido a forte caloria, poder trincar ou 

quebrar a pedra, o que fazer neste caso? 

Substitua por um queimador novo. 

 

 d – Quando a tela do queimador apresentar barriga ou estiver danificada: 

Troque a tela, isso dará uma vida útil muito maior para seu queimador. 

 

Cuidado: O mau funcionamento do sistema de gás, poderá influenciar no sabor da carne. 

A carne poderá ficar ressecada e com uma aparência escura, afetando o sabor da carne. 

 

ESQUEMA ELÉTRICO  

Sistema giratório  

 
Faiscador  
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TERMO DE GARANTIA  
 
Os modelos RG800, RG500 e RG300 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de 

compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.  

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os 

acessórios disponíveis e em funcionamento. Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da 

data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja recebera e 

encaminhara o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a 

reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. 

Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não 

tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem 

será o responsável pela despesa. É necessário o encaminhamento da copia deste certificado de garantia, totalmente 

preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.  

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do 

produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fabrica e devolução para o revendedor.  

Na hipótese do produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. 

Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para 

consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente 

gratuitos. Pecas de reposição serão normalmente fornecidos para os revendedores. 

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você 

precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma copia e mantenha este em seu poder.  

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra. 

Referencia Scheer: ................................................................................................ 

N. Serie: .................................................................................................................  

Consumidor: .................................................................................... ...................... 

Endereço: ..............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ...........................................................  

Revendedor (razão social): ....................................................................................  

Endereço: ...............................................................................................................  

CEP: .............................. Cidade e Estado: ........................................................... 

N. da Nota Fiscal: .............................................. Data ........../............/..................  

Carimbo e assinatura do revendedor  

   ...................................................................... 

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente 

preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da  
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compra. A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer 

churrasqueiras o direito de devolver-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.  

 

 

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto 

nesta garantia seja seguido.             

GARANTIA LIMITADA  
 
Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro 

comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você 

retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte: 

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso 

impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não 

autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.  

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com 

nossa empresa pelo site www.scheer.com.br . A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a 

loja ou para a fabrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso 

impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por 

favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.       

 

 

http://www.scheer.com.br/
mailto:scheer@zaz.com.br
http://www.scheer.com.br/

	MP-000001 - Catira - MANUAL CHURRASQUEIRA COOKTOP COM LIFT GRILL
	MP-000002 - Catira -  MANUAL CHURRASQUEIRA COOKTOP
	MP-000003 - Catira - MANUAL PARRILLA COOKTOP
	MP-000005 - Catira - MANUAL RC500 COM LIFT GRILL E RC800 COM LIFT GRILL
	MP-000004 - Catira -  MANUAL PARRILLA EMBUTIR
	Tabela preço Cooktops
	MP-000006 - Catira - MANUAL RC500 E RC800
	Tabela de preço orintativa grill rotativo RC500 E RC800
	MP-000007 - Catira - MANUAL RG300 RG500 E RG800  com friso para grelha
	Tabela de preço Churrasqueira a gás



