
GrillNatura Grill
Grelhadora Elétrica

Natura

Certificado de GarantiaCertificado de Garantia
Sua Grelhadora Elétrica Natura Grill é fabricada dentro dos melhores padrões de qualidade, é 
prática e segura. Contudo, você ainda conta com uma garantia de fábrica pelo período de 06 
(seis) meses a partir da data de compra, assegurando-lhe a imediata e completa substituição de  
quaisquer partes que apresentem defeitos de fabricação.
O presente termo de garantia torna-se sem efeito nos seguintes casos:
- Se os problemas forem decorrentes do uso incorreto do aparelho, em desacordo com as 

instruções contidas neste manual. 
- Se os problemas forem decorrentes de quedas ou reparos por pessoa não credenciada pela 

Cotherm Aquecimento Elétrico Ltda.
Para usufruir da melhor forma de todos os recursos deste aparelho, recomendamos que leia 
cuidadosamente todas as orientações contidas neste manual e siga-as de perto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

WATTS

1250

1250

VOLTS

127

220

AMPERES

10,4

5,6

CONSUMO

1,25 KW/h

1,25 KW/h

PESO

1,65 Kg.

1,65 Kg.

DIMENSÕES

445X300X95

445X300X95

Nº de Série:

NOME

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

REVENDEDOR

ENDEREÇO

NOTA FISCAL

Cotherm Eletrotérmica Ltda.
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves

São Paulo - SP - CEP 02283-000 
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697

CNPJ: 06.004.211/0001-89 - Indústria Brasileira
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

DATA DE EMISSÃO

ESTADO

Instruções de Uso

FONE

Preto        Tira e retira



1

2
3

Componentes Inclusos:
1 - Bandeja em aço Inox 

com suporte
2 - Grelha cromada
3 - Resistência elétrica blindada

Grelhadora Elétrica NaturaNatura GrillGrill
Parabéns pela escolha!

Você acabou de adquirir um produto prático e elegante. De fato, esta tem sido nossa meta: o 

desenvolvimento de produtos práticos e de alta qualidade, que facilitem o dia-a-dia da família moderna. 

Esperamos sinceramente que este produto atenda suas mais altas expectativas, pois foi com este objetivo 

que o produzimos.

Para obter os melhores resultados na utilização deste aparelho, recomendamos que leia com atenção as 

instruções neste manual e siga cuidadosamente todas as orientações. Caso persista alguma dúvida, não 

hesite em nos contactar. Teremos prazer em ajudar-lhe.

PrecauçõesPrecauções
! Antes de ligar o aparelho verifique se a voltagem da tomada é a mesma que a indicada nos fios da 

resistência e embalagem;

! Não use tomadas com folga no contato, pois estas provocam mal contato, aquecimento dos fios, desarme 

dos disjuntores e possíveis curtos-circuitos;

! Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o cabo de alimentação elétrica estiver 

danificado;

! Certifique-se de que a tomada que será utilizada suporte uma corrente de pelo menos 15A;

! Não utilize conectores tipo "Benjamin" ou similares;

! Não molhe o cabo e o plug. Esta medida ajudará a conservar os contatos elétricos, aumentando a 

durabilidade do aparelho;

! durante o uso, bem como algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho ficam muito 

quentes. TOME TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR ACIDENTES;

! Não utilize este aparelho próximos a materiais inflamáveis;

! Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e deve-se evitar a aproximação delas enquanto 

estiver em uso.

Ideal para grelhar
peixes, carnes...

Frangos, legumes, etc.

Instruções de UsoInstruções de Uso
! Coloque a bandeja sobre uma superfície plana;

! Deposite água sobre a bandeja até que esta atinja cerca de 1,5 cm de altura;

! Encaixe o elemento de aquecimento (resistência) na grade metálica e em seguida coloque sobre a 

bandeja; 

! Verifique se a voltagem da tomada a ser utilizada corresponde a do aparelho (vide etiqueta nos fios, cabo 

plástico ou embalagem);

! conecte o plug na tomada e ligue o interruptor no cabo do elemento de aquecimento (resistência), que irá 

começar a aquecer e assumir a cor avermelhada;

! Aguarde cerca de 10 minutos antes de colocar alimentos sobre a grade;

! Dependendo do uso da grelhadora, é possível que a água na bandeja comece a evaporar . neste caso, 

coloque mais água imediatamente até que esta atinja o nível recomendado anteriormente;

! Após o uso, desconecte o plug da tomada e deixe o aparelho esfriar .

! Sua Grelhadora Elétrica Natura Grill é prática até na hora de limpar:

! Espere até que todas as partes do aparelho esfriem por completo antes de lavá-las;

! A bandeja assim como a grade pode ser lavada utilizando detergente e uma esponja macia;

! para conservar a beleza e o brilho do aço inox, não utilize saponáceos, palhas de aço, ou outros materiais 

abrasivos na limpeza da bandeja.

! Nunca molhe o cabo plástico do elemento de aquecimento (resistência). Este poderá ser limpo utilizando-

se pano macio levemente umidecido.

Limpeza e ConservaçãoLimpeza e Conservação


