MANUAL DO USUÁRIO
Churrasqueira Barbecue
BBQ300 | BBQ400

Obrigado por adquirir a Churrasqueira Barbecue, modelo BBQ300
| BBQ400, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido
com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor
todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!
Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto,
sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções
para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

•

Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto,
longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar
ou manusear tais resíduos.

•

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao
descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

•

Este produto 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 produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela
sua segurança.

•

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam
brincando com o produto.

•

Não permita o uso deste produto por crianças. Mantenha as crianças afastadas
durante a sua utilização ou quando ainda estiver quente. Risco de queimaduras.
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Recomendações importantes de segurança

•

As peças do produto vêm com uma película plástica de proteção. Remova as películas de proteção das peças antes do uso, pois poderão derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior.

•

O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de
dano em outros componentes.

•

Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar
ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica
autorizada.

•

Mantenha o seu produto longe da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes
ou similares.

•

Não utilize o seu produto caso detecte odor característico de vazamento de
gás.

Atenção!
Teste de verificação de vazamento de gás:

•

Após concluir a instalação da sua churrasqueira, certifique-se de que não há
vazamento de gás na mangueira e conexões. Faça o teste aplicando espuma
de sabão ou detergente sobre as conexões e mangueira. A existência de bolhas indica vazamento de gás.

•

Não utilize fogo (fósforo ou qualquer chama) para checar vazamentos nas tubulações de gás. Risco de explosão.

•

Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto não toque ou encoste
nas partes quentes do produto, pois podem causar queimaduras.

•

Nunca toque nos elementos de aquecimento (queimadores, grade, etc.) durante ou
imediatamente após a utilização do produto. Risco de queimaduras.

•

Não deixe a churrasqueira ligada sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Desligue-a e feche o registro de gás quando o produto não estiver em uso.

•

Sempre que o produto não estiver sendo utilizado, feche o registro de gás para evitar
vazamentos.

•

Não movimente o produto durante a sua utilização.

Recomendações importantes de segurança
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Atenção!

•

Nunca ligue o produto com a tampa fechada, pois o acúmulo de gás no interior
do produto pode causar explosão.

•

Nunca armazene ou utilize o produto próximo de gases ou líquidos inflamáveis.
Risco de incêndio e explosão.

•

Utilize a sua churrasqueira sobre uma superfície seca, estável e nivelada, em
local aberto, ventilado, não sujeito às intempéries, com pelo menos 3 m de distância de paredes, cantos, objetos, móveis, veículos, tecidos ou outros materiais inflamáveis. Evite locais de circulação de pessoas e animais domésticos.

•

Se não houver ventilação adequada no ambiente, onde o produto está sendo
utilizado, a churrasqueira pode produzir monóxido de carbono. A inalação
deste gás, que é inodoro e incolor, pode causar tonteiras, náuseas ou a morte
em casos extremos.

•

Este produto NÃO foi desenvolvido para ser utilizado em veículos, tais como
motorhomes, trailers, embarcações, etc.

Atenção!

•

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o produto,
feche o registro de gás e certifique-se de que a churrasqueira esteja fria (na
temperatura ambiente).

•

Sempre limpe o produto após sua utilização.

•

Efetue a limpeza do produto regularmente, resíduos em chama no interior do produto podem prejudicar o funcionamento, provocar incêndios ou causar danos a sua
churrasqueira. Desligue o produto imediatamente, feche o registro de gás e feche a
tampa se qualquer resíduo entrar em combustão.

•

O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda
da garantia.

•

Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e não comercial /
industrial.

As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse produto.
Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
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Recomendações importantes de segurança

Advertências!
Para sua segurança, se você sentir cheiro de gás:

•

Feche o registro de gás no botijão, imediatamente.

•

Apague qualquer chama.

•

Não acione interruptores de luz.

•

Não ligue/opere qualquer aparelho elétrico próximo da churrasqueira.

•

Ventile a área.

•

Verifique se há vazamento de gás, conforme itens “Teste de verificação de vazamento de gás” e “Procurando vazamentos”, explicados neste manual.

Precauções:

•

Após cada recarga do botijão, certifique-se de que não há vazamento de gás nas
mangueiras e conexões.

•

Não utilize fogo (fósforo ou qualquer chama) para checar vazamentos nas tubulações de gás.

•

Não armazene ou utilize líquidos inflamáveis como gasolina, querosene, etc. próximo da sua churrasqueira.

•

Qualquer outro botijão de gás, não utilizado na sua churrasqueira, deve ser armazenado em local distante.

Não seguir as instruções deste manual pode resultar em ferimentos pessoais, danos à
sua propriedade, ao produto e risco de incêndio e/ou explosão.

Recomendações importantes de segurança
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2 - Componentes do produto
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Tampa, corpo e laterais
1

Carrinho

Corpo (pré-montado com a tampa) (1)

9

2

Controladores de chama
(3 para BBQ300 e 4 para BBQ400)

10 Suporte esquerdo (1)

3

Grelha superior (para manter os
alimentos aquecidos) (1)

12 Estrutura lateral direita (1)

4

Grelhas principais em ferro fundido (2)

5

Conjunto mesa lateral (2)

6

Queimadores
(3 para BBQ300 e 4 para BBQ400)

7

Botões de controle
(3 para BBQ300 e 4 para BBQ400)

17 Rodas (2)

8

Bandeja coletora (1)

19 Suporte para acendimento
manual (fósforo) (1)

Lista de peças para montagem:
A - Parafusos M6x12 e arruelas tipo mola (8)
B - Parafusos M4x8 e arruelas tipo mola (4)
C - Arruela do eixo (1)
D - Porca M6 (1)
E - Arruelas Ø 6 mm (4)
F - Chave de boca ajustável (1)

Ferramentas necessárias:
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Componentes do produto

Coletor de gordura (1)

11 Suporte direito (1)
13 Estrutura lateral esquerda (1)
14 Painéis frontais (2)
15 Coberturas dos pés (2)
16 Prateleira inferior do carrinho (1)
18 Eixo das rodas (1)

3 - Montagem

Atenção!
O consumidor é responsável pela montagem correta da churrasqueira.

•

Antes da montagem/instalação da sua churrasqueira, leia todas as instruções e
recomendações contidas neste manual. A montagem/instalação incorreta deste
produto pode causar ferimentos pessoais e danos materiais. Caso haja alguma
dúvida, consulte a assistência técnica autorizada.

•

As partes seladas do produto não podem ser alteradas pelo usuário. Não modifique
qualquer peça desta churrasqueira. Sujeito à perda da garantia.

Perigo de corte!
Apesar de o fabricante ter tomado o maior cuidado para remover quaisquer pontas
cortantes da sua churrasqueira, solicitamos o uso de luvas protetoras para as mãos ao
manusear os componentes para montagem do equipamento a fim de evitar possíveis
ferimentos.
Ferramentas necessárias:
1 chave de Phillips®
1 chave de boca ajustável

•

São necessárias 2 pessoas para a montagem da sua churrasqueira, pois os seus
componentes são grandes e pesados, podendo ocasionar lesões por excesso de
peso.

•

Utilize uma área espaçosa e limpa para a limpeza e montagem da sua churrasqueira.

Nota: Certifique-se de que as películas de proteção das peças foram removidas.

•

Consulte a lista de peças e o diagrama de montagem, conforme necessário.

Montagem
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Para montagem da sua churrasqueira siga os seguintes passos:
1 - Monte a prateleira inferior do carrinho (16) na estrutura lateral direita (12) e lateral
esquerda (13), utilizando os parafusos e arruelas tipo mola (A).
13
12
16

A

A

A

2 - Instale os dois painéis frontais (14)
nas estruturas laterais direita (12) e
esquerda (13). Aperte os parafusos
pré-montados.
Parafusos premontados
14

4 PCS

3 - Monte as coberturas dos pés (15).
Caso necessário, utilize um martelo,
mas bata cuidadosamente para não
danificar a peça.
4 - Passe o eixo (18) através de uma
das rodas (17), das aberturas da
base do carrinho e da outra roda
(17). Em seguida, fixe o conjunto
utilizando a arruela do eixo (C) e
uma porca M6 (D), com o auxílio da
chave de boca ajustável.

15

F

D
C
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9 - Faça a montagem das grelhas (4),
conforme figura.

11 - Deslize a bandeja coletora (8) nos
trilhos, na parte de baixo da churrasqueira. Em seguida, o coletor de
gordura (9), conforme figura.

4

9

10 - Insira a grelha superior (para manter os alimentos aquecidos) (3) nos
furos do lado esquerdo e direito do
produto, conforme figura.

8

12 - Pendure o suporte para acendimento manual (fósforo) (19), na lateral
do produto, conforme figura.

3

19

12

Montagem

Pronto!
Sua churrasqueira está pronta para ser conectada ao botijão de gás.
BBQ300

BBQ400

Montagem
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4 - Conectando o botijão de gás
A sua churrasqueira foi fabricada para uso somente com GLP (Gás Liquefeito de
Petróleo). Utilizando um botijão de gás com registro de pressão e mangueira específica.
Para fazer a conexão do botijão de gás com a sua churrasqueira, você vai precisar das
seguintes peças (não acompanham o produto e podem ser adquiridas facilmente em
lojas do ramo).

1 - Registro de pressão para gás GLP, conforme NBR 8473, pressão de 2,75 kPa (280
mmca), e rosca ½”.
2 - Mangueira plástica específica, conforme NBR 8613, com no máximo 1,25 m.
3 - Duas abraçadeiras metálicas.
4 - Pasta vedante ou fita Teflon®.
Atenção!

•

Utilize somente mangueiras e registros, para uso de gás liquefeito, aprovados pelo
INMETRO. A utilização destes materiais não aprovados é perigoso e pode provocar
vazamentos, incêndios e explosões.

•

Recomendamos que o registro seja trocado a cada 2 anos da data de fabricação,
pois sua vida útil é estimada para este período.

•

Troque a mangueira quando estiver desgastada / danificada e/ou de acordo com o
seu vencimento.

•
•

Assegure-se de que a mangueira não esteja obstruída e/ou dobrada.
Certifique-se de que a mangueira não entre em contato com quaisquer partes da
churrasqueira (além da sua própria conexão). Risco de derretimento da mangueira
pelas partes quentes da churrasqueira.
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Conectando o botijão de gás

Botijão de gás

•
•
•
•

Manuseie o botijão de gás com cuidado e de forma segura.
Sua churrasqueira pode utilizar botijões de gás com até 13 kg.
Desconecte o botijão de gás quando a churrasqueira não estiver em uso.
Armazene o botijão de gás fora da estrutura da churrasqueira, na posição vertical,
em áreas abertas não sujeitas às intempéries ou onde a temperatura possa chegar
a 50 °C, nem próximo de chamas ou outras formas de ignição, em local seguro e
longe do alcance de crianças.

Conexão ao equipamento
Antes de conectar a churrasqueira ao botijão de gás, certifique-se de que não existam
detritos no cabeçote do botijão, registro, queimadores e nos bicos/saídas dos queimadores.
Aranhas e insetos podem obstruir estes locais, podendo causar incêndio na parte debaixo do produto.
Desobstrua os orifícios dos queimadores com uma agulha metálica.

•

Conecte a mangueira no engate da churrasqueira e no registro de gás, utilizando as
abraçadeiras metálicas e uma chave para apertar, conforme figura.

•

Desconecte o registro de gás quando a churrasqueira não estiver em uso.

Conectando o botijão de gás

15

Procurando vazamentos

•

Prepare uma solução (espuma) para detectar vazamentos, misturando uma parte de
sabão ou detergente em 3 partes de água.

•

Certifique-se de que o registro de gás esteja na posição “fechada”.

•

Conecte o registro ao botijão e à válvula de “abrir/fechar” ao queimador. Assegurese de que as conexões estejam firmes e abra o gás.

•

Aplique a espuma de sabão sobre as conexões e mangueira. A existência de bolhas
indica vazamento de gás.

•

Não utilize fogo (fósforo ou qualquer chama) para checar vazamentos nas tubulações de gás. Risco de explosão.

•

Se houver vazamento tente resolver o problema e teste novamente.

•

Feche o gás no botijão após o teste.

Atenção!
Se um vazamento for detectado e você não puder repará-lo, consulte um
técnico especializado ou seu fornecedor de gás.

16

Conectando o botijão de gás

5 - Utilização
Atenção!

•

Utilize a sua churrasqueira sobre uma superfície seca, estável e nivelada, em
local aberto, ventilado, não sujeito às intempéries, com pelo menos 3 m de distância de paredes, cantos, objetos, móveis, veículos, tecidos ou outros materiais inflamáveis. Evite locais de circulação de pessoas e animais domésticos.

•

Se não houver ventilação adequada no ambiente, onde o produto está sendo
utilizado, a churrasqueira pode produzir monóxido de carbono. A inalação
deste gás, que é inodoro e incolor, pode causar tonteiras, náuseas ou a morte
em casos extremos.

•

Certifique-se de que as aberturas de ventilação da sua churrasqueira não estejam obstruídas.

•

Este produto funciona em temperaturas elevadas. As superfícies externas,
assim como a liberação de vapor pela churrasqueira, podem provocar queimaduras. Portanto, não toque ou encoste nas partes quentes do produto sem
a proteção de luvas térmicas ou acessórios protetores de calor, durante o
funcionamento ou quando o produto ainda estiver quente.

•

Este produto NÃO foi desenvolvido para ser utilizado em veículos, tais como
motorhomes, trailers, embarcações, etc.

Não seguir estas instruções pode resultar em ferimentos pessoais, danos à sua
propriedade, ao produto e risco de incêndio e/ou explosão.

•

Assegure-se de que a sua churrasqueira esteja montada e instalada de maneira
correta.

•

Nunca ligue o produto com a tampa fechada, pois o acúmulo de gás no interior
do produto pode causar explosão.

•

Sua churrasqueira pode utilizar botijões de gás com até 13 kg.

Utilização
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Advertência!
Não feche a tampa quando os botões de controle estiverem na posição “Alta”.

•

Fique atento ao assar alimentos na sua churrasqueira. Se sentir cheiro de queimado.
Abra a tampa.

•

Aguarde o óleo esfriar para retirar o coletor de gordura. Risco de queimaduras.

Instruções para acender a churrasqueira
1 - Abra a tampa da churrasqueira antes de acender os queimadores.
2 - Gire todos os botões de controle no sentido horário para a posição “Fechada”.
3 - Conecte o registro ao botijão de gás. Abra o gás, colocando o registro na posição
“Alta”.
Verifique se há vazamento de gás, conforme itens “Teste de verificação de vazamento de gás” e “Procurando vazamentos”, explicados neste manual.
4 - Pressione o botão de controle desejado e gire-o no sentido anti-horário até a
posição “Alta”.
5 - Você ouvirá um click, indicando a produção da faísca para ignição. Observe se o
queimador acendeu.
Se o queimador não acendeu, tente novamente. Se ainda assim, não tiver acendido,
aguarde 5 minutos e repita as etapas 4 e 5.
Nota: O queimador também poderá ser aceso com um fósforo, utilizando o suporte
para acendimento manual.
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6 - Você pode ajustar o botão de controle para a posição “Alta” ou “Baixa”, conforme
sua necessidade.
7 - Cada queimador é independente e
pode ser acionado / aceso conforme
os itens anteriores.
8 - Para desligar a sua churrasqueira,
gire os botões de controle e o registro de pressão de gás, para a posição
“Fechada”.

Importante:
Aparelhos que possuem elementos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro
durante as primeiras utilizações. Isso ocorre devido à queima de resíduos manufaturados, oriundos do processo de fabricação. Isto é normal e vai desaparecer em breve,
não significa problema no produto.

•

Antes de utilizar a churrasqueira pela primeira vez, deixe-a funcionando durante 15
minutos com a tampa aberta e o botão de controle na posição “Alta”.
Este procedimento irá fazer uma “limpeza a quente” nas partes internas e dissipar o
odor de acabamento e pintura.

Utilização
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6 - Limpeza e conservação

Atenção!
• Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue
o produto, feche o registro de gás e certifique-se de que a
churrasqueira esteja fria (na temperatura ambiente).

•

•

Nunca utilize produtos tóxicos ou inflamáveis (amoníaco, álcool,
querosene, gasolina, thinner, solventes, removedores, etc.) ou
abrasivos (sapólios, pastas, ácidos, etc.) e nem esponja de aço,
escovas, espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza
ou na remoção dos alimentos da sua churrasqueira. Estes
produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis, além do
risco de incêndio e explosão.
Evite também o contato destes produtos, pois poderão danificar a
sua churrasqueira.

Aguarde o produto esfriar e limpe-o imediatamente após cada uso.

Dica:

•

Após cada utilização, deixe a churrasqueira funcionando sem alimentos durante 15
minutos, com a tampa aberta e o botão de controle na posição “Alta”. Este procedimento irá fazer uma “limpeza a quente” nas partes internas e efetuar a queima dos
resíduos.

•

Efetue a limpeza do produto regularmente, resíduos em chama no interior do produto podem prejudicar o funcionamento, provocar incêndios ou causar danos a sua
churrasqueira. Desligue o produto imediatamente, feche o registro de gás e feche a
tampa se qualquer resíduo entrar em combustão.

Limpeza externa
Para limpeza externa, utilize uma esponja umedecida em uma solução de água quente
com detergente ou bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágue e seque com um pano
limpo.
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Superfície interna
O acúmulo de gordura deixa a superfície interna da sua churrasqueira com aparência
de tinta descascada. Limpe a superfície danificada com uma solução de água e sabão
bem forte. Enxágue e deixe secar.
Nunca utilize limpador de forno.
Interior da parte de baixo
Para limpeza do interior da parte de baixo da sua churrasqueira, remova os resíduos
com um utensílio não metálico (ex.: espátula de plástico/madeira) e depois lave com
uma esponja umedecida em uma solução de água e sabão. Em seguida, enxágue e
deixe secar.
Grelha
Para limpeza da grelha de cozimento, utilize uma esponja umedecida em uma solução
de água e sabão ou detergente neutros. Em seguida, enxágue e deixe secar.
Conjunto do queimador

•

Limpe o queimador com um pincel macio ou sopre com ar comprimido. Em seguida,
passe um pano limpo e seco. Desobstrua os orifícios dos queimadores com uma
agulha metálica.

•

Verifique se há danos (rachaduras ou furos) nos queimadores. Caso necessite substituir o queimador, entre em contato com a assistência técnica autorizada.

Conservação:

•

Faça uma revisão da sua churrasqueira anualmente, por uma assistência técnica
autorizada.

•
•

Assegure-se de que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
Conserve sua churrasqueira em boas condições de uso. Quando não estiver sendo
utilizada, desligue-a, desconecte o botijão de gás e mantenha-a em lugar seco, não
sujeito às intempéries, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos.

Limpeza e conservação
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7 - Solucionando problemas
Problema

Causa provável

Solução

O botijão de gás está vazio.

Substitua por um botijão
cheio.

O registro de gás está com
defeito.

Verifique o registro ou
substitua-o por um novo.

Queimadores obstruídos.

Limpe os queimadores.
Veja item “Limpeza e
conservação” (Conjunto do
queimador).

Os queimadores
Há obstruções no bico de gás Limpe os bicos de gás e a
não acendem com a
ou na mangueira.
mangueira.
utilização do botão
A conexão do cabo entre
de ignição.
o eletrodo e o botão de
Verifique e refaça a conexão.
ignição não está correta ou
desconectada.
O eletrodo ouProblema
o cabo de
conexão estão danificados.

Troque o eletrodo ou o cabo
de conexão.

Procure uma assistência
O mecanismo de ignição está
técnica autorizada para troca
danificado.
do mecanismo de ignição.

Os queimadores
não acendem com
a utilizacão de
fósforos.

Botijão de gás vazio ou
prestes a terminar.

Substitua por um botijão
cheio.

O registro de gás está com
defeito.

Verifique o registro ou
substitua-o por um novo.

Queimadores obstruídos.

Limpe os queimadores.
Veja item “Limpeza e
conservação” (Conjunto do
queimador).

Há obstruções no bico de gás Limpe os bicos de gás e a
ou na mangueira.
mangueira.
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Problema

Causa provável
Botijão de gás é muito
pequeno.

Solução
Troque por um botijão maior,
com no máximo 13 kg.
Limpe os queimadores.
Veja item “Limpeza e
conservação” (Conjunto do
queimador).

Queimadores obstruídos.
Chama baixa e
intermitente (fogo
no tubo queimador ruído de assobio ou
Há obstruções no bico de gás Limpe os bicos de gás e a
ruído estranho).
ou na mangueira.
mangueira.
Vento muito forte.
Problema

Use sua churrasqueira em
local protegido de ventos
fortes. Veja item “Utilização”.

Registro de gás parcialmente Abra totalmente o registro
fechado.
de gás.
Válvula do botijão defeituosa.
Baixo rendimento ou
Botijão de gás vazio ou
chama se apaga.
prestes a terminar.
Vazamentos de gás nas
conexões ou na mangueira.

Verifique e troque-a por uma
nova se necessário.
Substitua por um botijão
cheio.
Verifique e vede-os. Veja
item “Conectando o botijão
de gás” (Procurando
vazamentos).

Solucionando problemas
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8 - Termo de Garantia
A Cadence Indústria e Comércio Ltda. garante a sua Churrasqueira Barbecue, modelo BBQ300 | BBQ400, contra defeitos
de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data
da emissão da Nota Fiscal de compra.
No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está
incluída a garantia legal, estando assim dividida:
• Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
• Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida
pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.
Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da
Nota Fiscal de compra deste produto.
As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:
• O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos,
como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
• O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou
empresas não autorizadas pela Cadence.
• O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
• O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do24

Termo de Garantia

mésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual
do Usuário.
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração
do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:
• Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos
reclamados em garantia.
• Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
• Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados
em material plástico ou vidro.
• Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e,
portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência
técnica autorizada.
• Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros,
contratado pelo reclamante da garantia.
• Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir
em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia
de seus produtos, além das aqui especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este
manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.
Termo de Garantia
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Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

www.cadence.com.br
Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 031061170/0002-24

(M00 - 16072014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você
pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar
no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode
tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar
Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu
comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

