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Cuidados !

- Ler o manual antes de usar a churrasqueira.

- Seguir corretamente todas as instruções.

- Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria
ou metálicas, em ambientes ventilados.

- Certfique-se que não exista vazamento de gás 
em nenhum ponto de alimentação de gás após
efetuar a conexão

Fechar sempre o registro  principal após
o uso.

Em caso de dúvida, chamar profissional 
especializado ou contatar nossa Assistência 
ao Cliente OptiGrill (ACO/SAC):

Email : sac@optigrill.com.br
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Instalação para utilização de gás encanado (GLP ou GN) 
ou de botijão (GLP) :
A churrasqueira Optigrill GAS-570 pode ser adquirida com ou sem o
gabinete móvel.
Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria ou metálicas, em
ambientes ventilados.
Não colocar a churrasqueira sobre superfícies inflamáveis, tais como
madeira, tapetes, carpetes, plásticos, tecidos, etc...
Usar registro com valvula reguladora de pressão de gás de 2,8 a 4 KPa.
(Fornecido com a churrasqueira), tanto para uso com gás encanado
(GLP ou GN) como para uso com gás em botijão (GLP).
Rosquear o flexível de alimentação de gás no conector de entrada de
gás da churrasqueira, posicionado atrás. Abrir apenas o registro do
botijão de gás ou da saída de gás encanado do imóvel.Certificar que
não há vazamento de gás.

Válvula reguladora de 
pressão (2,8 a 4,0Kpa).

Botijão de gás- GLP

Ponto de saída de gás.
Configuração gás 
encanado

Registro de esfera 
rosca 1/2".
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Conteúdo básico da Churrasqueira Modelo GAS-570

1 Grelha 1  Bandeja coletora de 
gordura 

3 Defletores de calor



Medidas para instalação na configuração embutida  

Sem parede no fundo 
para possibilitar 
passagem do flexível de 
ligação de gás

Medidas em cm

20
,0
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Tubo flexível de 
alimentação de gás 

Instalação para utilização em bancada

Conector para 
entrada de gás

Saida do cbo de 
alimentação elétrica 
dos acendedores

Detalhe A

Detalhe A

Usar conexão cotovelo 
se necessário

Detalhe B

Detalhe B

Tubo flexível de 
alimentação de gás 

Regulador de baixa pressão 
entre 2,8 - 3,5 HPa 

Configuração 
gás encanado

Configuração 
gás em botijão

Registro de esfera p/gás
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Primeiro, certifique-se de que todos os botões de controle de gás
do queimador estão na posição desligada
Teste o sistema de ignição pressionando o botão de controle e
ouvindo som de cliques dos ignitores. Se não clicar , certifique-se
de que a tomada esta conectada corretamente. Após a ignição,
gire o botão para a esquerda (sentido anti-horári) até a posição
de aquecimento desejada. Se os queimadores não acenderem em
5 segundos, feche o gás girando o botão totalmente para a direta
(sentido horário) e espere 5 minutos para que o gás se dissipe e
repita o passo acima.

ANTES DO PRIMEIRO USO 
Existem algumas precauções de segurança obrigatórias a serem 
consideradas antes de usar sua churrasqueira. Por favor, certifique-
se de que: 
• Todos os materiais de embalagem e amarrações foram 
removidos . 
• O flexível/mangueira de alimentação de gás esta conectado (a) 
corretamente. 
• Um regulador de baixa pressão (2,8 a 3,5 KPa) esta instalado.
• O cabo de alimentação de força elétrica para os acendedores 
esta conectado a uma tomada 110V ou 220V.
• Um encanador qualificado realizou um teste de vazamento em 
todos os acessórios que fornecem gás para sua churrasqueira.

CUIDADOS AO ACENDER A CHURRASQUEIRA
1. Nunca tente acender um queimador se sentir cheiro de gás.
2. Mantenha sempre a tampa aberta ao acender a churrasqueira. 
3. Liberar gás pelo registro em uma área fechada antes de acender 
aumenta o risco de explosão, danos materiais, danos pessoais e 
lesões. 
4. Mantenha o rosto e o corpo o mais longe possível da 
churrasqueira ao acender. Sempre que um queimador não acender 
dentro de 5 segundos, desligue o controle, espere 5 minutos para 
que o gás se dissipe e repita o procedimento de acendimento. 
5. NUNCA DEIXE O GRILL SEM VIGILÂNCIA QUANDO A 
CHURRASQUEIRA ESTIVER FUNCIONANDO.
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