
GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
CHURRASQUEIRAS DINOXX

MODELOS COM TAMPAS 

Após instalada a churrasqueira, seguir os passos 
abaixo para a sua utilização.
     

1º passo:
Pressionar o botão de regulagem de 
temperatura para baixo;

2º passo: Gire o botão no sentido anti-horário, 
posicionando-o no MAX;

3º passo: Pressione o botão de acendimento
elétrico mantendo o botão do gás pressionado,
e certifique-se que os queimadores estão acesos;

4º passo: Aguarde de 5 a 10 segundos
com o botão de temperatura ainda pressionado,
para ativar a válvula de segurança  SAFE STOP;  
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No caso da aquisição dos modelos de churrasqueiras com 
tampa [Basculante e/ou Removível], durante a sua 
utilização com a tampa fechada, SEMPRE posicionar o 
botão de regulagem de temperatura entre as posições 
“BAKE” e “Min” da escala de temperatura. 

Para mais informações, acesse nosso 
manual do produto através da leitura 
do código ao lado ou através do nosso 
site. www.dinoxx.com.br/manuais
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MODO CORRETO DE USO

ERRADO

Atenção!
Não ultrapasse 
a escala MIN 



Ao receber a sua Dinoxx, seguir o passo a passo abaixo 
para retirar sua churrasqueira da embalagem de forma 
correta e não sofrer danos. 
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CUIDADOS PARA DESEMBALAR
SUA CHURRASQUEIRAS DINOXX

1º passo:
 
Abra a embalagem, retire as cantoneiras de papelão e placas 
de isopor;

2º passo:
 
Rasgue o plástico bolha, retirando os acessórios que estão na 
parte interna da churrasqueira  e posicione suas mãos conforme 
ilustração.
Obs.: A bandeja de gordura encontra-se na parte frontal da 
churrasqueira.

3º passo: 

Após posicionar as mãos nos cantos diagonais da parte interna 
da churrasqueira (conforme ilustração) retire-a da caixa puxan-
do-a para cima.

4º passo:
 
Após retirar sua Dinoxx da embalagem, apoie a churrasqueira 
sobre uma superfície plana para remover por completo o plástico 
bolha. Utilize a mesma pegada do 3º passo para mover e encai-
xar a churrasqueira no nicho recortado da sua bancada.  

Use sua criatividade, Use Dinoxx!


