


Apresentação

Obrigada por ter 
escolhido o nosso 
produto. Você 
está adquirindo 
um produto com 
qualidade garantida 
Cerpo.

Devido ao constante desenvolvimento 
de nossos produtos, em busca da 
melhor qualidade, as informações 
contidas nesse manual poderão ser 
alteradas sem aviso prévio.

A linha de 
churrasqueiras 
rotativas residenciais  
de embutir da Cerpo 
foi desenvolvida 
para proporcionar 
praticidade e rapidez 
no preparo do seu 
churrasco e também, 
oferecer um toque 
de design ao seu 
ambiente.
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Disponível em 22 modelos, com uma ou duas galerias e variação do 
número de espetos. Pode ser fornecida em aço inox 430 ou esmaltada nas 
cores preta, vermelha ou azul.

Componentes em aço inox 430 (nos modelos com acabamento em aço inox)

Eixos embutidos que facilitam a limpeza

Linha Premium: Acompanha kit de espetos em aço inox com cabo de 

alumínio

Linha Tradicional: Acompanha kit de espetos em aço inox com cabo de 

madeira (cabo em alumínio opcional)

Sistema de engrenagens em alumínio injetado

Cantoneira superior removível que facilita a limpeza e colocação do carvão

Motor posicionado na parte posterior do equipamento

Fonte chaveada com regulagem da velocidade de rotação dos espetos

Design que facilita a troca rápida de espetos entre galerias (sem retirar de 

dentro da churrasqueira)

Tensão de entrada: 
127-220V ~ 60 Hz

Tensão de saída: 
12 VCC           +/- 15%

Grau de Proteção: 
IP: X4  Classe I

Potência Nominal: 
10,50 W

Este aparelho não se destina à utilização e manuseio de:
- Pessoas com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas
- Pessoas com falta de experiência e conhecimento* 
- Adolescentes e crianças

*A menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do 
aparelho ou estejam sob a supervisão de um profissional responsável.

A utilização e instalação desse produto é de total responsabilidade do 
comprador, portanto é de suma importância a leitura deste manual para 
que sejam realizadas de forma correta.

Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais 
domésticos para a segurança dos mesmos.

Este equipamento não pode ser ligado sem a fonte de 
alimentação que o acompanha.

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, o mesmo 
deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou 
profissional qualificado, afim de evitar danos. Para solicitar 
uma troca entre em contato pelo telefone (54) 3222.6111.

Churrasqueira rotativa residencial características Elétricas

utilização e manuseio

características técnicas

Código Tamanho (cm) Nº Espetos

CP 05 40 - 53 05

CP 07 54 - 65 07

CP 09 66 - 77 09

CP 11 78 - 89 11

CP 13 90 - 101 13

CP 15 102 - 112 15

CP 17 113 - 124 17

CP 19 125 - 136 19

CP 21 137 - 148 21

CP 23 149 - 159 23

CP 25 160 - 171 25

Código Tamanho (cm) Nº Espetos

CP 27 172 - 183 27

CP 29 184 - 195 29

CP 31 196 - 207 31

CP 33 208 - 219 33

CP 35 220 - 230 35

CP 37 231 - 242 37

CP 39 243 - 254 39

CP 41 255 - 266 41

CP 43 267 - 278 43

CP 45 279 - 289 45

CP 47 290 - 301 47
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Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Reclamações 
sobre estragos durante o transporte devem ser feitas no momento em 
que o produto for recebido. O mesmo deve estar em uma embalagem de 
papelão ou envolto em filme plástico.

Se diagnosticado qualquer sinal de avaria causado pelo transporte 
comunique a empresa responsável pelo transporte.

Tome cuidado com os componentes ao desembalar sua churrasqueira, 
desta forma você evitará qualquer avaria no seu produto.

Certifique-se de que não esteja faltando nenhum componente antes de 
iniciar a montagem. Se isto ocorrer, entre em contato com a empresa 
responsável pelo transporte ou com o departamento de sugestões e 
reclamações da Cerpo.

Para saber quais componentes acompanham o kit de instalação 
churrasqueira consulte a Tabela de Componentes, no item Instruções de 
Montagem, na página 08.

transporte e recebimento

rETIRANDO DA EMBALAGEM

Esta churrasqueira deve ser instalada na parte interna de um forno 
previamente construído para a sua fixação. O forno deve ser em 
alvenaria conforme dimensões especificadas no desenho abaixo, para 
que o produto seja corretamente instalado. 

construção do forno

5 a 7cm

Altura da Boca (A)

45cm

Legenda:
G = dimensões da garganta conforme 
instruções do construtor
D = distância do apoio da máquina
L = largura da boca conforme modelo adquirido
A = altura da boca 

Recomenda-se que o resvestimento do forno seja com 
material refratário para garantir melhor homogeneidade no 
processo de cozimento e na retenção do calor.
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A churrasqueira rotativa residencial de embutir da Cerpo é semi-montada 
para facilitar e agilizar a sua instalação. 

Confira abaixo a lista de componentes que fazem parte do kit de 
instalação da sua churrasqueira:

É de suma importância que você sigas os passos da sequência de 
montagem em ordem e com muita atenção para garantir uma boa 
instalação sem prejudicar posteriormente o desempenho do produto.

Passo 01: Montar os extensores (Nº 6) no Conjunto Mecânico Posterior 
(Nº 1) através dos Parafusos Posterior (Nº 5)

Passo 02: Montar o Conjunto Suporte de Espetos Inferior (Nº 2) nos 
Tirantes (Nº 6) através dos Parafusos Frontal (Nº 4).

montagem da churrasqueira SEQUÊNCIA DE montagem

Para realizar a montagem, se faz necessário uma chave de 
boca no tamanho de 17mm para churrasqueira da linha 
Tradicional e 19mm para churrasqueira da linha Premium.

Nº Quantidade Componente

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01 un.

01 un.

01 un.

04 un.

04 un.

04 un.

Conforme
modelo

01 un.

04 un.

02 un.

3 m

Conjunto Mecânico Posterior

Conjunto Suporte Espetos Inferior

Suporte Espetos Superior

Parafusos Frontal

Parafusos Posterior (M10 x 45 ou M14 x 45)

Extensores

Espetos

Fonte 127 - 220 V

Parafuso 4,2 x 32mm / Bucha Plástica 6

Pitão 4 x 10mm / Bucha Plástica 6

Fio de silicone 300º  (3 metros)
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Passo 03: Montar os extensores (Nº 6) no Conjunto Mecânico Posterior 
(Nº 1) através dos Parafusos Posterior (Nº 5).

Passo 02: Fixe a churrasqueira no parapeito do forno através do 
Conjunto Suporte de Espetos Inferior (Nº 2) com os dois parafusos 
de 4,2 x 32mm por meio das buchas plásticas 6.

Passo 01: Encaixar Suporte de Espetos Superior (Nº 3) nos Extensores 
(Nº 6) por trás Conjunto Suporte de Espetos Inferior (Nº 2).

Passo 03: Interligue os fios da fonte no motor, junto com a fiação de 
silicone que acompanha o produto e isole-os com fita isolante. Fixe o 
cabo de alimentação da churrasqueira longe da caixa de carvão. Depois 
conecte em uma tomada para alimentar a fonte.

instalação
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As churrasqueiras rotativas residenciais de embutir não necessitam de 
lubrificação interna. Portanto não utilize graxa nas engrenagens, porque 
o uso deste tipo de lubrificante acumula poeira, o que pode obstruir o 
movimento de rotação e consequentemente ocasiona a queima do motor.

Utilize apenas spray desengripante no encaixe dos espetos a cada 15 dias 
ou a cada 3 utilizações, afim de liberar a gordura para uma melhor higiene 
e utilização do produto.

A Cerpo Churrasqueiras, assegura aos proprietários de seus produtos 
garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação apresentados 
no prazo de seis meses contados a partir da data de aquisição da compra, 
feita na própria empresa ou em seus revendedores.

A Cerpo tem exclusividade em dar pareceres, não autoriza julgamentos 
externos sobre defeitos apresentados durante a vigência da garantia e 
restringe sua responsabilidade sobre a substituição de peças defeituosas, 
a menos que seja a critério do técnico credenciado da Cerpo e se constate 
falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de qualquer peça com defeito de fabricação, 
com uso adequado do produto, serão gratuitas no período de garantia.

A garantia não se aplica para os equipamentos eventualmente 
reparados, modificados ou simplesmente desmontados. Assim como 
para os equipamentos utilizados em desacordo com as especificações e 
orientações do fabricante. 

Excluem-se da garantia:
Desgaste natural
Utilização inadequada
Efeitos de corrosão 
Possíveis quebras de vidros 
Quedas 
Fogo

Fica extinta qualquer garantia:
Pelo decurso do prazo de validade
Pela não observância de qualquer uma das recomendações constantes 
neste Termo de Garantia
Quando não for enviada à fábrica a 2ª via do cupom em anexo (P.14), 
devidamente preenchido, junto com a cópia da nota fiscal de venda.
Para qualquer demanda judicial fica eleito o foro da comarca de Caxias 
do Sul – RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser.
Peças reparadas por terceiros

Realize a limpeza da sua churrasqueira apenas com aguá e sabão neutro 
utilizando um pano macio. Recomenda-se apenas a limpeza das partes 
indicadas na imagem abaixo:

manutenção da churrasqueira Termos de garantia

condições gerais de garantia

Consulte os termos 
e o cupom de dados 
também em nosso site.

Você pode enviar via 
e-mail ou WhatsApp.
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Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e
funcionamento deste produto. O operador do equipamento tem o dever e 
responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós
recomendamos que ele seja lido todo antes da instalação e que sejam 
seguidas rigorosamente as instruções presentes no mesmo. 

importante!

Use penas carvão para preparar o fogo. Se diagnosticado a 
utilização de outros materiais como: lenha, papel ou plástico 
na realização do fogo, a empresa não se responsabiliza pelos 
danos causados.

Proteção contra choque: Ligue o cordão de alimentação da 
fonte somente após o término da instalação para prevenir 
o risco de choque elétrico. Equipamento alimentado em 
127 - 220V.

O produto não pode ser instalado caso exista entrada de 
água na alvenaria. Risco de choque elétrico.

Limpeza: espere até o calor diminuir e limpe a 
churrasqueira somente com água, sabão neutro e um 
pano macio. O produto não pode ser limpo com jato d’água, 
escovas ou com a parte àspera de esponjas, salvo Linha 
Premium

A Cerpo agradece a sua preferência. 
Agora é só saborear um bom churrasco.




