
CERTIFICADO DE GARANTIA

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA

NOVO ARTGRILL PLATINUM

Parabéns! Você tem em suas mãos a melhor forma

de ter um churrasco sempre no ponto certo, sem

t r a b a l h o  e  c o m  m u i t o  m a i s  h i g i e n e .

Seguindo as instruções a seguir e respeitando as

normas deste certificado, você terá sempre o melhor

aproveitamento de sua churrasqueira elétrica Artgrill.

Preenchimento obrigatório no ato da compra

Recebi o produto em perfeito
estado de funcionamento, com
instrução de garantia, estando

ciente de seu conteúdo.

----------------------------------------
Assinatura do Consumidor

Data: -----------  -----------  ----------/ /

Revendedor:

Carimbo e Assinatura

015 3288-4888SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Rua Antonio Amorim, 100

Distrito Industrial - Cerquilho - SP

www.artmill.com.br

artmill@artmill.com.br

Dimensões dos Quadros

3 ESPETOS 4 ESPETOS 5 ESPETOS 6 ESPETOS

Frente (A):

468 mm

Fundo (B):

399 mm

Profundidade:

450 mm

Altura:

335 mm

Frente (A):

580 mm

Fundo (B):

510 mm

Profundidade:

450 mm

Altura:

335 mm

Frente (A):

705 mm

Fundo (B):

635 mm

Profundidade:

450 mm

Altura:

335 mm

Frente (A):

825 mm

Fundo (B):

750 mm

Profundidade:

450 mm

Altura:

335 mm



>>> INSTRUÇÕES DE USO

- Verifique se a chave de voltagem do seu ArtGrill Giratório é a mesma da sua rede elétrica.
- Ligue o aparelho e somente desligue ao acabar seu churrasco. Não deixe o ArtGrill Giratório 
desligado com a churrasqueira aquecida em momento algum.
- Carregue de forma centralizada cada espeto e/ou grelha giratória com no máximo 2kg de 
alimentos. O mecanismo giratório pode não funcionar se os alimentos forem colocados fora do 
centro de gravidade do espeto/grelha.
- Aplique algumas gotas de óleo na engrenagem de cada espeto caso ouvir algum rangido no girar 
dos mesmos.
- Terminado o churrasco, retire o ArtGrill da churrasqueira, espere-o esfriar e lave-o com detergente 
e uma escova macia. Nunca utilize abrasivos, objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe a água 
atingir qualquer componente elétrico.
- Seque muito bem seu ArtGrill para aumentar sua vida útil e evitar o aparecimento de pontos de 
ferrugem.

Normas de Garantia

  Sua churrasqueira giratória ArtGrill tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, 
que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela nota fiscal de venda emitida pelo 
revendedor. O uso deste produto é estritamente residencial, não suportando o uso diário e com 
horas ininterruptas de funcionamento.
  Esta garantia é válida para a primeira compra no varejo e não é transferível para terceiros que 
venham adquirir este produto de segunda mão. Guarde a nota fiscal de aquisição do produto para o 
exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores ArtMill Acessórios, centros de serviços 
ou lojas do varejo que ofereçam produtos ArtMill Acessórios não tem autoridade para alterar, 
modificar ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Exercício da Garantia:

  Pegue o produto defeituoso, anexe um documento contendo o seu nome, endereço, número de 
telefone e a descrição do problema; anexe uma cópia da Nota Fiscal, embale o produto 
cuidadosamente e envie-o através do correio na modalidade «PAC» para a ArtMill Acessórios 
Ltda. - EPP, Rua Antonio Amorim, 100 - Cerquilho - SP - CEP 18520-000.

1)   Operação e manutenção incorreta do aparelho, em desacordo com as instruções  de
uso contidas neste certificado.

2)  Custo da remessa do produto para a assistência técnica da ArtMill Acessórios

3)  Avarias e desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo arranhões por
fricção, descoloração causados pelo uso ou exposição ao sol.
            .
4)  Danos causados com quedas do aparelho, batidas e sua exposição a condições
agressivas*
                                               .
5)  Utilização do equipamento fora do uso domiciliar.
                                                    .
6)  Conserto do aparelho feito por pessoas não autorizadas pela fabrica.
                                               .
7)  Ligação em voltagem incompatível do aparelho com a rede elétrica.             .

* Entende-se como condições agressivas a exposição do aparelho à excessivas
temperaturas (que podem atingir até 900°C) e falta de limpeza do mesmo, causando
acumulo de materiais corrosivos como sal e temperos, podendo assim causar corrosão
precoce da sua churrasqueira giratória elétrica ArtGrill.                   .

Não estão cobertos neste Certificado de Garantia
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Componentes e Montagem

Frente com Motor

Calha Superior em INOX

Laterais

Colunas

Descanso Reto

Descanso Meia-Lua

Parafusos

Porcas

Espetos

1un.

1un.

2un.

4un.

1un.

1un.

14un.

16un.

3 a 6 (de acordo com modelo)
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