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Obrigado por adquirir a Grill Churrasqueira, GRL802, um produto de alta tecnologia, seguro 
e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações 
contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma 
segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

           1 - INSTRUÇÕES 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.

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do 
alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais 
resíduos.
• Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
• 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.
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial 
fornecido pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
• Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão 
elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto 
apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada 
Cadence.
• O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
• Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os 
componentes e provocar sérios acidentes.
• Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e 
de superfícies cortantes ou similares.
• Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha 
seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não 
deixe o produto funcionando sem supervisão.

Instruções importantes de segurança
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• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam 
originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e 
manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada. 
• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o 
cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos 
molhadas.
• Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
• Sempre segure pela alça para mover o produto.
• Não transporte o produto quando estiver com água.
• Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.
• Não introduzir objetos dentro do aparelho.
• Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais 
inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
• Nunca toque na resistência durante o uso.
• Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão 
estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com 
as mesmas e consequentes riscos de queimaduras.
• A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja vermelha. Antes de efetuar 
qualquer manutenção, certifique-se que o produto se encontra frio e fora da tomada.
• Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de 
alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente 
diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria. 
• Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, 
e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.

Nota: Carvão ou combustíveis similares não devem ser utilizados com este aparelho.

Atenção!
• Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre 
descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.
• Nunca coloque o Grill na geladeira.
• Nunca utilize o Grill sem água ou com água abaixo do nível mínimo ou acima do nível 
máximo indicado na bandeja.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

Instruções importantes de segurança



5

                        

Componentes do produto

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

Alças laterais

Elemento de aquecimento

Grelha

Bandeja coletora de gordura

Base do Grill (Base de água)

1

2

3

4

5

Botão do termostato com seletor de temperatura

Caixa plástica do termostato

Suporte do elemento de aquecimento

Cabo de força

Lâmpada indicadora de resistência ligada

6

7

8

9

10

1

1

63

8

2

7

4

5

9

10
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3 - UTILIZANDO

Dicas de utilização
Sempre complete o Grill com água antes 
de ligar o aparelho. A água ajuda a resfriar 
a bandeja coletora de gordura, reduz o 
acúmulo de fumaça, e também facilita a 
limpeza.
A água deve ser coloca na Base do Grill, 
logo abaixo da bandeja coletora de gordura. 
Certifi que-se que o nível da água esteja 
entre o mínimo, 0,5 litros e o máximo, 1 litro 
[ver fi gura 1]. 
Assegure-se sempre de que o nível da água 
seja mantido acima do nível mínimo. Tome 
cuidado para não derramar água sobre o 
elemento de aquecimento.
Antes de utilizar o Grill, verifi que sempre se o elemento de aquecimento está corretamente 
instalado, posicionado acima do suporte do elemento de aquecimento. 
O churrasco deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de 
segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.
Nunca, em hipótese alguma, utilizar carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para 
operar o Grill.
Tenha sempre em mente que a grelha, bem como o elemento de aquecimento se tornam muito 
quentes durante a operação. Mesmo depois que o elemento de aquecimento é desligado, ele não 
deve ser tocado até que tenha arrefecido sufi cientemente.
Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento e o cabo de força não devem 
ser imersos em líquido.
Não permita que o cabo de alimentação toque nas partes quentes do aparelho.
Antes de carregar, transportar ou guardar a grelha, garanta que esta esteja arrefecida. Despeje a 
água restante da Base do Grill após o uso.
Certifi que-se de que os componentes do Grill não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer 
outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou umidade elevada.
A fi m de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de 
aparelhos elétricos só devem ser realizados por pessoal qualifi cado. Perigos substanciais para o 
utilizador podem aparecer a partir de reparos inadequados.

Antes de utilizar o produto pela primeira 
vez
[01] Remova todos os materiais de 
embalagem do aparelho.
[02] Limpe a grelha e os seus acessórios.
[03] Fixe os pezinhos do Grill. Utilizando 
os parafusos fornecidos com o produto e 
uma chave de fenda comum, parafuse os 4 
encaixes no reservatório de água. As partes 
se encontram dentro da embalagem plástica 
que acompanha o produto [ver fi gura 2].
[04] Para montar o grill prenda a bandeja 
coletora de gordura à base (Base de água) 
pelo suporte do elemento de aquecimento. 
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O suporte do elemento de aquecimento 
deve ser inserido em linha reta através de 
2 orifícios presentes na bandeja coletora de 
gordura (um orifício de cada lado interno da 
bandeja) e dos outros dois no Reservatório 
de água. O suporte do elemento de 
aquecimento tem a função de prender as 
duas peças simultaneamente e servir de 
apoio para o Elemento de Aquecimento. 
Utilize o parafuso de fi xação fornecido, para 
prender a bandeja coletora de gordura à 
base do grill e também à caixa do termostato 
[ver fi gura 3]. 

Nota: Assegure-se de que a caixa plástica do termostato esteja corretamente encaixada e 
fi xada sobre a base do grill, bem como a bandeja coletora de gordura.

[05] Posicione a grelha sobre o elemento de aquecimento e ajuste a altura desejada [ver fi gura 4].

[06] Posicione o Grill em uma superfície plana e resistente ao calor.
[07] Complete com água a base do grill até o nível máximo de 1 litro.
[08] Plugue o Grill na tomada.
[09] Gire o botão do termostato no sentido horário para ligar o grill e selecione o nível máximo de 
aquecimento.
[10] Deixe-o ligado por alguns minutos sem qualquer alimento sobre a grelha (um ligeiro odor e um 
pouco de fumaça podem ser emitidos, é normal para o primeiro uso do produto, certifi que-se de 
executar este procedimento em um local ventilado).
[11] Em alguns minutos o Grill atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento. Gire 
o botão do termostato no sentido anti-horário para selecionar a temperatura desejada de preparo 
do alimento.
[12] O Grill também pode ser usado para manter o alimento aquecido: girando o botão do 
termostato de volta para uma posição inferior, o produto irá realizar intervalos entre o elemento de 
aquecimento ligado e desligado.
[13] Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da base irá evaporar, sempre complete 
o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da 
água fria com o elemento de aquecimento.
[14] Quando terminar de utilizar o Grill, desligue o termostato para a posição “MIN” e retire o 
produto da tomada.
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[15] Note que o Grill possui uma lâmpada piloto que indica quando o produto atingiu o nível de 
temperatura escolhido. Esta lâmpada liga e desliga indicando que a resistência está operando 
para deixar o produto na temperatura selecionada.

Notas: O tempo de preparo do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu 
gosto pessoal. Depois do preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a 
posição desligado e desconecte o plugue da tomada.

Grelha com ajuste de altura
A grelha da sua churrasqueira possui dois níveis de altura, para utilizar o nível mais baixo (mais 
perto da resistência) basta encaixar os pés da grelha nas aberturas maiores da bandeja. Para 
utilizar no nível mais alto basta encaixar os pés da grelha nos furinhos menores da bandeja [ver 
fi gura 5 e 6].
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5 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema Causa Solução

Produto não funciona

Falta de energia. Verifi que os disjuntores e ou 
utilize outra tomada.

Tomada inadequada e ou 
danifi cada. Substituir a tomada.

O cabo de alimentação ou 
a resistência podem estar 

danifi cados.

Leve o produto até uma 
assistência técnica Cadence 

mais próxima.

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha sempre o produto limpo para operar adequadamente.
O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do 
alcance das crianças.
Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
Certifi que-se de que o termostato com seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o 
cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.
Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo 
para não danifi car a cobertura cromada.
Para limpar a base e a bandeja coletora de gordura do grill, retire o parafuso de fi xação, 
desencaixe a resistência e lave a base e a bandeja com uma esponja macia, sabão e água morna, 
nunca utilize material abrasivo.
Nunca molhe ou mergulhe a resistência e o termostato, caso isso aconteça procure uma 
assistência técnica autorizada.
Seque todas as partes do produto antes de armazená-lo.

Meio ambiente
Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.
Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém 
componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de 
um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto 
as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os 
materiais das embalagens de forma ecológica.

Nota: Atualizações em componentes e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas 
das instruções, especifi cações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua 
situação particular.
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6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante ao seu Grill Churrasqueira, GRL802, contra defeitos 
de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, 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 
Eletrodomésticos S.A.

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 domésticas 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 tenha a Nota Fiscal de 
compra do produto sempre à mão.





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 03106170/0002-24

(M00 - 31082015)

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 o fale conosco do 
site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. 
A Cadence terá o maior prazer em responder.
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