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PARABÉNS! 

Você acaba de adquirir um dos mais eficientes produtos em tecnologia e 

experiência de quem fabrica fornos e fogões há mais de 70 anos, sempre 

facilitando o seu dia-a-dia na cozinha. 

Para obter melhores resultados na utilização destes produtos, 

recomendamos que leia e siga com atenção as instruções contidas neste 

manual, e que o guarde para consultas futuras. 
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INSTALAÇÃO 
 

Na instalação e utilização da sua Churrasqueira Elétrica Layr são recomendadas 

as normas a seguir: 

a. Este produto destina-se única e exclusivamente para uso doméstico. 

 

 

• Antes de utilizar a churrasqueira, a resistência deve ser fixada na grelha 
conforme mostra a figura acima. 

• Utilize uma chave de tipo Philips número 2 ou uma chave de fenda para 
executar o trabalho. 

b.  ATENÇÃO: Verifique na etiqueta de identificação, colocada no fio de 

alimentação próxima ao plugue se sua churrasqueira é 127 V ou 220 V. 

c. Para sua segurança as tomadas e instalações devem estar em perfeito estado. 

d. Não utilize conectores tipo T ou derivados, extensões ou emendas. Não ligue 

simultaneamente outro eletrodoméstico na tomada que está ligada a sua 

churrasqueira elétrica. 

e. Não deixe folga entre os pinos do fio de alimentação de sua churrasqueira e o 

encaixe da tomada na parede, pois isto poderá provocar um superaquecimento 

da tomada/plugue danificando-os em definitivo, podendo até derretê-los. 

f. Não instale próximo a materiais inflamáveis como álcool, plásticos, cortinas, etc., 

mantenha  sempre uma  área livre de 10  cm ao  redor  da  churrasqueira. 

g. Não instale em lugares úmidos, pois, poderá prejudicar seu bom 
desempenho. 

h. Procure instalar sobre superfícies resistentes ao calor como granito, mármore, 

alvenaria ou cerâmica. 

i. Evite colocar a sua churrasqueira em superfícies de madeira ou fórmica, pois poderá 

danificar o acabamento desses materiais. 

 

4 



 

 

j. Para a Churrasqueira Elétrica Layr é recomendável a utilização de disjuntores 
para proteção do seu equipamento. A instalação elétrica, incluindo o aterramento, 
da sua residência deve estar de acordo com a norma NBR 5410. Na dúvida, 
consulte um eletricista especializado. 

k. Encaixe a resistência no suporte localizado embaixo da grelha. 

l. Nunca toque nas partes metálicas da churrasqueira enquanto esta estiver 

quente. PERIGO DE QUEIMADURAS. 

m. Evite manuseio quando a churrasqueira estiver em funcionamento. 

n. Nunca coloque entre a grelha e os alimentos quaisquer utensílios (pratos, 

papel alumínio, etc.). 

o. Coloque água até ¾ da altura do recipiente d’água na Churrasqueira Elétrica Layr 

evitando o superaquecimento. Obs.: Coloque água no decorrer da utilização da 

churrasqueira. 

p.  A água do recipiente d’água protegerá a sua churrasqueira evitando fumaça e 

odores, facilitando a sua limpeza. A água é fundamental, pois evita o 

superaquecimento do recipiente d’água. 

q.  Verifique periodicamente se o cordão de alimentação de energia está 

danificado. Caso esteja deverá ser substituído pela Assistência Técnica 

Autorizada a fim de evitar riscos. 

r.  Quando estiver usando produtos elétricos recomendamos estar sempre 

calçado, sobre um piso seco e fazer uso de luvas térmicas. 

s.  Nunca esqueça sua churrasqueira ligada com alimentos em cima, pois 

esses alimentos poderão tornar-se combustíveis, podendo provocar incêndio. 

t.  Não utilize carvão vegetal ou combustíveis similares na Churrasqueira 

Elétrica Layr, pois elas são ELÉTRICAS. 

u. Ao terminar de usá-la, retire o plugue da tomada. 

v. Somente remova a resistência da churrasqueira quando a mesma estiver 

desligada e fria. 

w.  Mantenha as crianças afastadas da churrasqueira quando a mesma estiver 

sendo utilizada, ou ainda quando estiver quente. 

ATENÇÃO: 

1) Este aparelho 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 aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela 

sua segurança. 

2) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 

estejam brincando com o aparelho. 

3) Não utilize a churrasqueira sem água no reservatório por mais que 5 minutos.              5 

  (Mínimo de 10 mm de água). 

 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIET 

Resistência blindada. Sim 

Grelha niquelada. Sim 

Cuba exclusiva para churrasqueira. Sim 

Potência para 127 V 1600 W 

Potência para 220 V 2000 W 

Tensão: 127 V ou 220 V Sim 

Amperàgem 127 V 12,5 A 

Amperàgem 220 V 9,1 A 

Dimensões externas - largura 

altura 

profundidade 

300 mm 

95 mm 

560 mm 

Peso líquido 1,70 kg 

Peso bruto 2,20 kg 

 

LIMPEZA 
a. Nunca manter o aparelho ligado se não estiver utilizando-o. 

b. Ao terminar a utilização da sua churrasqueira, retire o plugue da tomada e 

espere a resistência esfriar por completo. 

c. A resistência elétrica não se lava. Se estiver realmente suja, passe um pano 

seco, nunca raspe com elementos cortantes. 

d. A grelha e o recipiente d’água devem ser limpos com água morna, esponja e 

detergente, podendo colocá-los na máquina de lavar louças. 

e. Nunca mergulhe a resistência e/ou fio de alimentação na água. 

f. O fio de alimentação da resistência elétrica não deve ser lavado, podendo ser 

limpo com um pano macio levemente úmido. 

g. O recipiente d’água é de uso exclusivo das Churrasqueiras Elétricas LAYR. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
Sr. Consumidor 

A churrasqueira LAYR está coberta pela garantia contra qualquer defeito de fabricação, 

pelo prazo de 90 dias da data da sua compra. 

Assistência Técnica Autorizada será responsável pela reparação do aparelho dentro do 

período de garantia. 

Para que a presente garantia tenha validade, é necessário: 

. Que a churrasqueira somente tenha sido usada segundo as instruções que constam 

deste manual; 

. Que a churrasqueira não deverá ser aberta, violada ou reparada por pessoa ou firma 

NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA; 

. Apresente a NOTA FISCAL ou sua cópia ao procurar a Assistência Técnica. A não 

observação DESTAS CONDIÇÕES ISENTA A FÁBRICA DE QUALQUER 

RESPONSABILIDADE. O transporte do produto até o Posto de Assistência Técnica onde 

será efetuado o conserto será por conta e risco do Consumidor, já que a garantia não 

cobre consertos ou visitas técnicas no local onde o produto esteja instalado. Eventuais 

visitas técnicas, desde que oferecidas pelos Postos Autorizados LAYR, serão pagas pelo 

consumidor; 

Ficam excluídos desta garantia, os seguintes casos: 

. Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência 

ou mau uso por parte do consumidor; 

. O produto elétrico que for ligado em voltagem diferente da especificada pela 

fábrica; 

. O produto que não for utilizado em serviço doméstico regular; 

. Danos ocasionados no transporte querem por empresa transportadora ou por quem 

vir a fazê-lo; 

. Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela J.Ryal & 

Cia. Ltda. 

. Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas. 

Devido ao contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, a J. Ryal & Cia. Ltda., reserva-se 

do direito de alterar as características e os desenhos de seus produtos ou deixar de 

produzi-los, sem prévio aviso. 

O fabricante não assume nenhuma responsabilidade acerca de eventuais inexatidões 

contidas na presente publicação, devidas a erros de impressão ou de transcrição. 

Reserva-se o direito de efetuar nos próximos produtos as eventuais modificações que 

considerar necessárias ou úteis, sem prejudicar as características essenciais. 

Agradecemos pela escolha deste produto LAYR.                                                   7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Ryal & Cia. Ltda. 
Tel: 11 3660-2700 

 
RUA APA, 51 - CEP 01201-030 

SÃO PAULO - SP - CAPITAL - CNPJ 61.373.304/0001-99 

 
FÁBRICA  - RUA JOÃO PINTO, 200 - CEP 13800-000 

MOGI MIRIM - SP - CNPJ 61.373.304/0007-84 

www.layr.com.br - layr@layr.com.br   

http://www.layr.com.br/
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