
DIMENSÕES:

VOLTAGEM / AMPERAGEM

POTÊNCIA

De acordo com o modelo, conforme quadro
na página anterior.

Modelo A: 110 Volts / 14 Amperes
Modelo B: 220 Volts / 07 Amperes

Modelo A: 1/5 HP
Modelo B: 10 / 25 HP
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SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Recebí o produto em perfeito estado
de funcionamento, com instrução de
uso garantia, estando ciente de seu
contéudo.
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Assinatura do Consumidor

CERTIFICADO DE GARANTIA

www.artmill.com.br

ArtMill

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA

ARTGRILL
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.



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.

Leve o produto defeituoso a um Posto de Serviço Autorizado ArtMill Acessórios.
Se não houver um posto convenientemente localizado próximo a você, coloque
uma etiqueta no produto indicando o seu nome, endereço, número de telefone
e a descrição do problema. Anexe uma cópia da Nota Fiscal, embale o produto
cuidadosamente e envie através do correio na modalidade de ‘‘encomenda
normal’’ com frete pago pelo remetente para  ArtMill Acessórios Ltda. - ME
Rua Antonio Amorim, 100 - Cerquilho - SP - CEP 18520-000.

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.

a) Verifique se a voltagem da rede elétrica é a mesma do modelo da churras-
     queira giratória elétrica ArtGril l adquirido.
b) Ligue o aparelho e mantenha o motor em funcionamento ininterrupto desde o
   acendimento do carvão até quando não houver mais brasa ou caloria, este
     procedimento mantém o motor sempre ventilado, evitando danos.
c) Nunca use álcool ou qualquer outro combustível para acender o carvão, utilize
    sempre equipamento apropriado para tal fim ou use jornal.
d) Terminado o churrasco, espere a sua churrasqueira giratória elétrica  ArtGrill
     esfriar e lave-a com detergente e uma escova macia. Nunca utilize abrasivos,
   objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe que a água atinja as partes
     elétricas.

Não estão cobertos neste Certificado de Garantia:

c) Danos  causados  com  quedas  do  aparelho,  batidas  e  sua  exposição  a
    condições agressivas.*

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

b) Avarias e desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo arranhões,
    desgastes por fricção, descoloração causados pelo uso ou exposição ao sol.

d) Conserto do aparelho feito por pessoas não autorizadas pela fábrica.

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

f) Ligação em voltagem incompatível do aparelho com a rede elétrica.

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

Forma, Local e Prazo para o Exercício da Garantia:

Nº

1

2

3

4

5

PEÇA

Frontal com motor

Laterais (pares)

Colunas

Travessas p/ descanso

Espeto c/ engrenagem

Parafusos sextavados

Porcas

Parafusos reg. lateral

Porcas reg. lateral

QUANT.

01

02

04

03

04 / 06

17

18

02

02

BABY 4 ESPETOS 5 ESPETOS 6 ESPETOS
A A A A

B B B B

C C C C

D D D D

488 mm 612 mm 762 mm 912 mm

330 mm 330 mm 330 mm 330 mm

580 mm 720 mm 870 mm 1020 mm

Variável Variável Variável Variável

A abertura máxima da medida “D”, 
é sempre o comprimento do espeto. 

5espeto modelo
baby

espeto dos demais
modelos

regulagem
de profundidade


