
PULSE 1000 com suporte • PULSE 1000 
PULSE 2000 com carrinho • PULSE 2000

TELEFONE APLICAÇÃO iGRILL E-MAIL WEBER.COM

REGISTE-SE HOJE.  É com prazer que o recebemos na nossa viagem pelo grande 
mundo do barbecue. Descarregue a aplicação Weber iGrill gratuita, registe o seu grelhador e 
obtenha acesso a informações Weber divertidas e interessantes, como dicas, truques e como 
aproveitar ao máximo a sua experiência de barbecue. Adicione a isto uma lista de deliciosas 
receitas e informações importantes de assistência e terá orgulho em dizer "Weber for life!"

MANUAL DO PROPRIETÁRIO
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Informações importantes 
de segurança 
As indicações de PERIGO, AVISO e CUIDADO 
são utilizadas ao longo deste Manual do 
proprietário para destacar informações 
críticas e importantes. Leia e respeite estas 
informações para garantir a segurança e 
evitar danos materiais. As indicações são 
definidas abaixo.

m  PERIGO: indica uma situação de perigo 
que, caso não seja evitada, irá resultar 
em morte ou ferimentos graves.

m  AVISO: indica uma situação de perigo 
que, caso não seja evitada, pode resultar 
em morte ou ferimentos graves.

m  CUIDADO: indica uma situação de perigo 
que, caso não seja evitada, pode resultar 
em ferimentos ligeiros.

Olá!
É com prazer que o recebemos na nossa 
viagem pelo mundo do barbecue de 
quintal. Leia este Manual do Proprietário e 
rapidamente estará pronto para cozinhar 
qualquer coisa no seu novo grelhador. 
Queremos estar presentes ao longo de 
toda a vida útil do seu grelhador, por isso 
dedique alguns minutos ao seu registo. 
Garantimos que nunca venderemos as 
suas informações nem lhe enviaremos 
e-mails desnecessários. E prometemos 
estar ao seu lado a cada passo do 
caminho. Ao registar a sua Weber-ID, 
como parte do processo de registo 
iremos fornecer-lhe conteúdos especiais 
exclusivos para si e para o seu grelhador. 

Por isso, junte-se a nós online, por 
telefone ou de qualquer outra forma em 
que prefira contactar-nos.

Obrigado por escolher a Weber.  
Estamos contentes por o ter connosco.

ALIMENTOS
GRELHADOS 
SEMPRE NA 
PERFEIÇÃO
•  O termómetro ligado à aplicação iGrill 

incorporada permite-lhe monitorizar os 
seus alimentos e a temperatura interior 
do grelhador, diretamente a partir do seu 
dispositivo inteligente.

•  Leitura LED instantânea das indicações de 
temperatura dos seus grelhadores no ecrã 
Temperatura digital.

•  Monitorize várias sondas de carne em 
simultâneo, configure o seu próprio guia de 
barbecue ou selecione uma das predefinições 
da sua aplicação iGrill para uma experiência 
de barbecue ideal.

DESCARREGUE 
A APLICAÇÃO GRATUITA

INSERIR SONDA 

CONFIGURAR E 
MONITORIZAR

RESULTADOS PERFEITOS
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Este aparelho está classificado 
para 220V-240V - 50/60Hz

Potência de saída (Watts):  
PULSE 1000 = 1800 W 
PULSE 2000 = 2200 W

Gama de frequência iGrill (MHz): 
2402,0 - 2480,0 MHz

Bem
-vindo à W

eber

SEMPRE O 
MELHOR E O 

MAIS RECENTE
Pode obter online a versão 
mais recente deste Manual 

do Proprietário.

Instalação e montagem
m AVISO: este grelhador não se destina a ser instalado 

em veículos de recreio ou barcos. 

m AVISO: não instale este modelo de grelhador numa 
estrutura embutida ou móvel.

m AVISO: não use este grelhador a menos que todas as 
peças se encontrem no seu lugar e que o grelhador 
tenha sido instalado de acordo com as instruções de 
montagem. 

m CUIDADO: para minimizar o risco de danos materiais 
e/ou ferimentos, não utilize um cabo de extensão, 
a menos que este esteja em conformidade com as 
especificações listadas neste manual.

• Se for necessário utilizar um cabo de extensão, este 
deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra. 
Utilize apenas uma extensão de calibre 14, com 
ficha de terra, adequada para usar com aparelhos de 
exterior. O comprimento máximo da extensão elétrica 
é de 4 metros. Mantenha o cabo de extensão o mais 
curto possível. Examine a extensão elétrica antes de 
utilizar e substitua no caso de danos. 

• Certifique-se de que o cabo não representa risco de 
tropeçar.

• Mantenha as ligações secas.

• Respeite todos os códigos e regulamentos locais ao 
utilizar este aparelho.

Operação
m PERIGO: utilize o grelhador apenas no exterior, 

numa área bem ventilada. Não utilize em garagens, 
edifícios, passagens cobertas, tendas ou em 
qualquer outra área fechada ou sob um telhado 
combustível. 

m PERIGO: não utilize carvão, briquetes, combustível 
líquido ou pedra de lava no grelhador.

m AVISO: use este grelhador apenas conforme descrito 
neste manual. Uma utilização incorreta pode provocar 
um incêndio, choques elétricos ou ferimentos.

m AVISO: este aparelho só deve ser ligado a uma tomada 
com ligação à terra. Não utilize adaptadores de ficha.

m AVISO: O aparelho deve receber alimentação através 
de um disjuntor diferencial (RCD) com uma corrente 
residual de funcionamento que não ultrapasse 30 mA.

m AVISO: não opere a unidade se a caixa da tomada de 
parede estiver danificada.

m AVISO: desligue puxando sempre pela ficha. Não 
puxe pelo cabo.

m AVISO: não use o grelhador a menos 3,05 m de 
qualquer corpo de água, como uma piscina ou lago. 

m AVISO: é proibido utilizar o grelhador a menos de 
61 cm de materiais combustíveis. Isto inclui a parte 
superior, inferior, traseira ou laterais do grelhador. 

m AVISO: mantenha a área de cozedura livre de 
vapores e líquidos inflamáveis, como petróleo, 
álcool, etc. e materiais combustíveis/inflamáveis. 

m AVISO: caso ocorra um incêndio de gordura, feche a 
tampa, desligue o botão de ligar/desligar e desligue 
o grelhador da tomada elétrica, deixando a tampa 
fechada até a extinção do fogo. Não utilize líquidos 
para apagar as chamas.

m AVISO: as partes acessíveis podem estar muito 
quentes. Mantenha crianças e animais de estimação 
afastados.

m AVISO: as crianças devem ser supervisionadas para 
se certificar de que não brincam com o aparelho.

m AVISO: o consumo de álcool, medicamentos sujeitos 
a receita médica, medicamentos de venda livre ou 
drogas ilegais pode prejudicar a capacidade do 
utilizador de montar, deslocar, armazenar ou operar 
o grelhador com segurança.

m AVISO: não deixe o grelhador sem supervisão 
durante a utilização ou o pré-aquecimento. Tenha 
cuidado ao utilizar este grelhador. A totalidade da 
cookbox fica quente durante a utilização. 

m AVISO: não deslocar o aparelho durante a utilização. 

ÍNDICE
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m AVISO: mantenha todos os cabos de alimentação 
elétrica afastados de superfícies quentes. Siga as 
instruções de gestão dos cabos.

m AVISO: posicione o cabo de alimentação afastado de 
zonas de passagem. Disponha o cabo de forma a não 
ser possível puxá-lo ou tropeçar nele.

m AVISO: não deixe cair o controlador de temperatura 
nem o submeta a impactos fortes, pois tal poderá 
comprometer a funcionalidade e/ou segurança da 
unidade. Não utilize o aparelho se este tiver caído ou 
apresentar qualquer tipo de avaria. 

m AVISO: inspecione o cabo de alimentação e ligue 
regularmente para verificar quaisquer sinais de 
danos. Não opere um aparelho com fio ou ficha 
danificados. 

m AVISO: para proteger contra choques elétricos, não 
mergulhe o controlador de temperatura, o cabo, as 
fichas, as sondas ou o grelhador em água ou outros 
líquidos. 

m AVISO: para evitar o risco de choque elétrico, não 
pulverize líquido no interior do grelhador.

m AVISO: utilize o grelhador apenas numa superfície 
plana e resistente ao calor.

m CUIDADO: ligue o controlador de temperatura 
ao grelhador sempre antes de ligar o cabo de 
alimentação à tomada.

m CUIDADO: ao ligar este aparelho a uma fonte de 
alimentação, certifique-se de que a tensão de 
alimentação corresponde à classificação de tensão 
indicada na placa do aparelho.

m CUIDADO: não exceda a potência da tomada elétrica. 

m CUIDADO: este grelhador destina-se apenas ao uso 
doméstico ao ar livre. Não utilize no interior ou para 
fins comerciais. Não o utilize como aquecedor.

m CUIDADO: não utilize o grelhador em qualquer 
veículo nem nas áreas de armazenamento ou 
carga de qualquer veículo. Tal inclui, entre outros, 
automóveis, camiões, carrinhas, monovolumes, 
veículos utilitários desportivos, veículos de recreio/
caravanas e barcos. 

Armazenamento e/ou não utilização
m CUIDADO: deixe o aparelho arrefecer antes de o 

deslocar, limpar ou armazenar. 

m CUIDADO: o controlador de temperatura deve ser 
removido do grelhador e armazenado em ambiente 
fechado quando o grelhador não está em uso.

m CUIDADO: tape o grelhador apenas depois de frio.

Tecnologia iGrill
m AVISO: risco de ferimentos! As sondas são muito 

afiadas. Proceda com cuidado ao manusear as sondas. 

m AVISO: Risco de queimaduras! Manusear as sondas 
de temperatura sem proteção nas mãos irá provocar 
queimaduras graves. Os indicadores de sonda 
coloridos não se destinam a ser tocados com a mão 
desprotegida durante a utilização do grelhador, visto 
não possuírem isolamento térmico. Use sempre 
luvas de proteção térmica durante a utilização deste 
produto para evitar queimaduras.

• Visite weber.com/igrillsupport para saber mais sobre a 
compatibilidade de dispositivos e idiomas suportados 
pela aplicação Weber iGrill. Leia este manual, em 
particular as informações de segurança, antes de 
usar a tecnologia iGrill pela primeira vez e siga as 
instruções durante a utilização do aparelho. 

Guarde este Manual do Proprietário para 
consulta futura, leia-o atentamente e, no caso 
de dúvidas, contacte-nos. Pode encontrar as 
informações de contacto no final deste manual.

• Utilização prevista: Este aparelho destina-se apenas 
ao uso para um barbecue ao ar livre e os utilizadores 
devem seguir todas as regras de segurança e utilização 
descritas neste Manual do Proprietário. Qualquer 
outra utilização pode causar danos. O fabricante ou 
distribuidor não são responsáveis por ferimentos/danos 
resultantes de uma utilização imprópria.

• Nota: o dispositivo não deve ser utilizado por crianças 
ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas.
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REGISTO = GARANTIA

Obrigado por adquirir um produto Weber. A Weber-
Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, 
Illinois 60067 e as suas Unidades de Negócio 
Internacionais (listadas no final deste manual) 
("Weber") orgulham-se de fornecer um produto 
seguro, duradouro e fiável.

Esta é a Garantia Voluntária que a Weber lhe oferece 
sem qualquer custo adicional. Contém as informações 
necessárias para solicitar a reparação ou substituição 
do seu produto Weber na improvável situação de uma 
falha ou defeito.

De acordo com as leis aplicáveis, o Proprietário tem 
vários direitos no caso de defeito no produto. Esses 
direitos podem incluir o desempenho suplementar 
ou a substituição, desconto no preço de compra e 
compensação. Em alguns países da União Europeia, 
por exemplo, esta seria um direito legal de dois 
anos, tendo início na data de entrega do produto. 
Estes e outros direitos legais não são influenciados 
por esta Garantia voluntária. Na verdade, esta 
Garantia Voluntária concede ao Proprietário direitos 
adicionais, independentes das disposições legais.

Garantia Voluntária Weber
A Weber garante ao Comprador do produto Weber 
(ou, no caso de o mesmo ser um presente ou uma 
situação promocional, à pessoa para a qual o mesmo 
foi adquirido como presente ou produto promocional) 
(“Proprietário”) que o produto Weber se encontra isento 
de defeitos de material e de fabrico durante cinco (5) 
anos a partir da data de compra, quando montado 
e operado de acordo com o Manual do Proprietário 
que o acompanha. (Nota: se perder o seu Manual do 
Proprietário Weber, encontra-se disponível uma cópia 
online em www.weber.com). A Garantia é aplicável 
na Europa, no Médio Oriente e em África (EMEA). A 
Weber compromete-se a reparar ou substituir a peça 
com defeitos de material ou de fabrico, sujeito às 
limitações e exclusões listadas abaixo. NA MEDIDA DO 
PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, ESTA GARANTIA 
ABRANGE SOMENTE O COMPRADOR ORIGINAL E NÃO É 
TRANSFERÍVEL AOS PROPRIETÁRIOS SUBSEQUENTES, 
EXCETO NO CASO DE PRESENTES OU ITENS 
PROMOCIONAIS, CONFORME INDICADO ACIMA.

A Weber confia nos seus produtos e tem todo o prazer 
em lhe oferecer a Garantia Voluntária descrita para 
defeitos de material no grelhador ou nos componentes 
relevantes; o desgaste normal está excluído.

• "Desgaste normal” inclui a deterioração visual ou outra 
deterioração imaterial que se possa verificar no seu 
grelhador com o passar do tempo, como oxidação da 
superfície, mossas, arranhões, etc.

No entanto, a Weber irá honrar esta Garantia 
Voluntária para o grelhador ou seus componentes 
relevantes quando danos ou anomalias resultarem de 
um defeito material.

• "Defeito material" inclui a oxidação ou corrosão de 
determinadas peças ou outros danos ou falhas que 
impossibilitem a sua capacidade de usar segura e 
corretamente o seu grelhador.

Responsabilidades do Proprietário ao abrigo 
desta Garantia Voluntária/Exclusão da 
Garantia
Para garantir uma cobertura de Garantia sem 
problemas, é importante (mas não necessário) 
registar o seu produto Weber online em www.weber.
com. Guarde também o recibo original e/ou fatura, 
visto ser necessária a prova de compra para a 
cobertura de garantia. A Weber irá também exigir 
fotografias de quaisquer eventuais defeitos e o número 
de série do seu grelhador, antes de processar um 
pedido ao abrigo da garantia. Ao registar o seu produto 
Weber está a confirmar a sua cobertura de Garantia e 
cria uma ligação direta com a Weber caso necessite de 
entrar em contacto.

A Garantia Voluntária acima aplica-se apenas se o 
Proprietário utilizar o produto Weber com cuidado 
razoável, seguindo todas as instruções de montagem, 
instruções de utilização e manutenção preventiva, 
conforme descrito no Manual do Proprietário que o 
acompanha, a não ser que o Proprietário possa provar 
que o defeito material ou falha não está relacionado com 
o não cumprimento das obrigações mencionadas acima. 
Se viver numa zona costeira ou se o seu produto for 
utilizado na proximidade de uma piscina, a manutenção 
inclui a lavagem regular e limpeza das superfícies 
exteriores, conforme descrito no Manual do Proprietário 
que o acompanha.

Esta Garantia Voluntária prescreve no caso de danos, 
deteriorações, descolorações e/ou oxidações pelas 
quais a Weber não seja responsável, causadas por:

• Abuso, uso indevido, alteração, modificação, aplicação 
incorreta, vandalismo, negligência, montagem ou 
instalação indevidas e falha na execução da manutenção 
normal e de rotina;

• Insetos (como aranhas) e roedores (como esquilos), 
incluindo, entre outros, danos nas mangueiras de gás;

• Exposição à maresia e/ou fontes de cloro, como 
piscinas e banheiras quentes/spas;

• Condições climáticas extremas, como granizo, 
furacões, terramotos, maremotos, tornados ou 
tempestades fortes.

• Chuva ácida e outros fatores ambientais.

A utilização e/ou instalação de peças no seu produto 
Weber que não sejam peças originais Weber 
representam a anulação desta Garantia Voluntária; 
quaisquer danos daqui resultantes não serão cobertos 
por esta Garantia Voluntária. Qualquer conversão de 
um grelhador a gás não autorizada pela Weber e não 
realizada por um técnico de assistência autorizado da 
Weber resultará na anulação desta Garantia Voluntária.

Processamento da Garantia
Se acredita possuir uma peça abrangida por esta 
Garantia Voluntária, entre em contacto com o seu 
representante do revendedor. Se necessário, pode 
também entrar em contacto com o Apoio ao Cliente da 
Weber, utilizando as informações de contacto na nossa 
página web (www.weber.com). A Weber irá, mediante 
investigação, reparar ou substituir (a seu critério) 
uma peça defeituosa abrangida por esta Garantia 
Voluntária. Caso a reparação ou substituição não 
sejam possíveis, a Weber pode escolher (a seu critério) 
substituir o grelhador em questão por um grelhador 
novo de valor igual ou superior. A Weber pode solicitar 
a devolução de peças para inspeção, devendo as 
despesas de envio ser pré-pagas pelo Proprietário. Os 
custos de envio serão reembolsados ao Proprietário 
se o defeito for coberto pela Garantia.

Ao entrar em contacto com o seu representante do 
revendedor, tenha à mão as seguintes informações:

• Prova de compra

• Fotografias do alegado defeito

• Número de série do produto

Exclusões
PARA ALÉM DA GARANTIA E DAS EXCLUSÕES, 
CONFORME DESCRITAS NESTA DECLARAÇÃO 
DE GARANTIA VOLUNTÁRIA, NÃO EXISTEM 
EXPLICITAMENTE GARANTIAS ADICIONAIS OU 
DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE VOLUNTÁRIAS 
QUE ULTRAPASSEM A RESPONSABILIDADE LEGAL 
QUE SE APLICA À WEBER. A PRESENTE DECLARAÇÃO 
DE GARANTIA VOLUNTÁRIA TAMBÉM NÃO LIMITA 
OU EXCLUI SITUAÇÕES OU REIVINDICAÇÕES EM 
QUE A WEBER TENHA UMA RESPONSABILIDADE 
OBRIGATÓRIA CONFORME PREVISTO NA LEI.

NÃO SE APLICARÃO GARANTIAS APÓS O PERÍODO 
DE CINCO (5) ANOS APLICÁVEL DESTA GARANTIA 
VOLUNTÁRIA. NENHUMA OUTRA GARANTIA 
OFERECIDA POR QUALQUER PESSOA, INCLUINDO 
O REVENDEDOR OU DISTRIBUIDOR, EM RELAÇÃO A 
QUALQUER PRODUTO (TAIS COMO "EXTENSÕES DA 
GARANTIA") VINCULARÁ A WEBER. ESTA GARANTIA 
VOLUNTÁRIA DESTINA-SE APENAS À REPARAÇÃO OU 
SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA OU DO PRODUTO.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, AO ABRIGO DESTA 
GARANTIA VOLUNTÁRIA, A REPARAÇÃO DEVE 
REPRESENTAR UM VALOR SUPERIOR AO PREÇO DE 
COMPRA DO PRODUTO WEBER VENDIDO. 

AS PEÇAS E OS ACESSÓRIOS SUBSTITUÍDOS AO 
ABRIGO DESTA GARANTIA VOLUNTÁRIA ESTÃO 
COBERTOS APENAS PELO RESTANTE DO PERÍODO 
DE CINCO (5) ANOS DE GARANTIA VOLUNTÁRIA 
ORIGINAL ACIMA MENCIONADO.

ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA EM CASOS DE 
INTENCIONALIDADE E NEGLIGÊNCIA GRAVE E CASOS 
DE PREJUÍZO PARA A VIDA HUMANA OU PARA A 
SAÚDE OU CASOS DE DANOS PESSOAIS, QUER 
O FERIMENTO SEJA RESULTADO DE UMA FALHA 
DA WEBER OU DOS SEUS REPRESENTANTES OU 
AGENTES LEGAIS. 

ESTA GARANTIA VOLUNTÁRIA APLICA-SE APENAS 
AO USO PRIVADO E NÃO SE APLICA A GRELHADORES 
WEBER® USADOS EM ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS, COMUNITÁRIOS OU PARTILHADOS, 
COMO RESTAURANTES, HOTÉIS, RESORTS OU 
PROPRIEDADES ALUGADAS.

A WEBER PODE OCASIONALMENTE MODIFICAR O 
DESIGN DOS PRODUTOS. NENHUM DO CONTEÚDO 
DESTA GARANTIA VOLUNTÁRIA DEVE SER 
CONSIDERADO COMO OBRIGAÇÃO, POR PARTE DA 
WEBER, DE INCORPORAR TAIS ALTERAÇÕES DE 
DESIGN EM PRODUTOS PREVIAMENTE FABRICADOS, 
NEM TAIS ALTERAÇÕES DEVEM SER ENTENDIDAS 
COMO UM RECONHECIMENTO DE QUE DESIGNS 
PRÉVIOS APRESENTAVAM DEFEITOS.

Consulte a lista de Unidades de Negócio Internacionais 
no final deste Manual do Proprietário para informações 
de contacto adicionais.

A promessa Weber (5 anos de garantia voluntária EMEA)

Na Weber orgulhamo-nos de duas coisas: fazer grelhadores que duram 
e garantir um excelente apoio ao cliente.
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Montagem
Estas instruções irão fornecer-lhe os requisitos 
mínimos para a montagem do seu grelhador 
elétrico Weber. Uma montagem inadequada 
pode ser perigosa.

m AVISO: não modifique o aparelho. As modificações 
não são seguras e irão anular a garantia.

• Quaisquer peças seladas pelo fabricante não 
devem ser abertas ou alteradas pelo utilizador.

• Não cubra quaisquer peças do grelhador com 
alumínio. Este pode influenciar negativamente 
o desempenho do seu grelhador.

3

2

1

PULSE 1000 PULSE 2000

Sonda para alimentos iGrill e enrolador do cabo

Grelhas de cozedura em ferro fundido e porcelana esmaltada

Montagem do elemento de aquecimento

Parafusos do elemento de aquecimento

Revestimento da cuba amovível

Controlador de temperatura  
Pulse 1000

Controlador de temperatura  
Pulse 2000

Recipiente de recolha descartável

Tabuleiro de recolha deslizante

M
ontagem

Lista de peças

Os grelhadores ilustrados neste Manual do 
Proprietário podem divergir ligeiramente do 
modelo adquirido.
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DEMORA MENOS DE DOIS MINUTOS

Características Pulse 1000

Características Pulse 2000



7

Características do produto
Descrições das características
Controlador de temperatura amovível
O controlador de temperatura foi concebido para ser facilmente removido, facilitando 
assim a arrumação e limpeza. O controlador deve ser armazenado dentro da caixa 
fornecida e no interior.

Termómetro digital
Um ecrã LED serve como um termómetro digital que apresenta a temperatura do 
grelhador. Este garante uma leitura precisa da temperatura do seu grelhador.

Indicadores luminosos de estado
O Pulse possui indicadores luminosos de estado vermelhos no Controlador de 
temperatura para que saiba que o seu grelhador está a aquecer e quando ele está 
pronto para grelhar. 

A luz azul pisca quando o controlador está pronto para ser emparelhado com o seu 
dispositivo inteligente compatível com Bluetooth® e muda para um estado constante 
quando o grelhador tiver sido emparelhado com êxito com o seu dispositivo inteligente. 

Tampa alta 
A tampa do grelhador é suficientemente alta, garantindo um espaço amplo para 
grelhar frangos inteiros e preparar assados grandes.

Passagem do cabo
Um clipe integrado na perna direita do grelhador permite uma passagem fácil do 
cabo entre o controlador de temperatura e a traseira do grelhador. 

Botão Ligar/Desligar
O botão para ligar/desligar é fácil de usar. Quando o Controlador de temperatura está 
ligado, o botão fica recuado e saliente quando o controlador está desligado. 

Sistema de controlo da gordura
O sistema de controlo da gordura ajuda a remover a gordura e foi concebido para 
ajudar a evitar chamas altas. As gorduras que não sejam vaporizadas são desviadas 
para o recipiente de recolha, situado dentro do tabuleiro de recolha sob a cookbox. 

Tecnologia iGrill integrada
Cuide do grelhador e dos seus convidados com confiança, utilizando a funcionalidade 
iGrill integrada, a qual aplica uma sonda para carne que lhe permite monitorizar 
a temperatura dos seus alimentos e do seu grelhador a partir de qualquer ponto 
do jardim ou no interior da sua cozinha, através da ligação Bluetooth® dos seus 
dispositivos inteligentes. 

A aplicação permite-lhe visualizar em tempo real, no seu dispositivo móvel, 
a temperatura interna dos alimentos e a temperatura do seu grelhador. Após ter 
descarregado a aplicação Weber iGrill, ligue as sondas de carne do seu grelhador aos 
alimentos. Através da aplicação pode alterar o visor no Controlador de temperatura 
para Fahrenheit ou Celsius.

Componentes removíveis para uma limpeza fácil
As grelhas de cozedura, o revestimento da cuba e o tabuleiro de gordura são 
removíveis para uma limpeza fácil. O revestimento da cuba é adequado para a 
máquina de lavar loiça.

Grelhas de cozedura em ferro fundido e porcelana esmaltada
As grelhas em ferro fundido e porcelana esmaltada retêm o calor uniformemente 
para criar as belas marcas de grelha que todos ambicionamos. A qualidade da 
retenção de calor do ferro fundido cria um menor tempo de recuperação após 
levantar a tampa. 

Grelhador de duas zonas (série 2000)
Grelhe alimentos diferentes em simultâneo em duas zonas de temperatura. Grelhe 
um bife com calor forte num lado do grelhador, enquanto o seu acompanhamento 
grelha lentamente, com calor baixo, no outro lado do grelhador. 

A  Controlador de temperatura amovível

B  Termómetro digital

C  Indicador(es) luminoso(s) do estado da temperatura

D  Indicador luminoso do estado do Bluetooth®

E  Tampa alta 

F  Passagem do cabo

G  Botão Ligar/Desligar

H  Sistema de controlo da gordura

I  Tecnologia iGrill integrada
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Ligar o controlador de temperatura 
1) Ligue o controlador de temperatura ao grelhador, 

pressionando-o diretamente no suporte de 
montagem (A). Não force o Controlador de 
temperatura no suporte de montagem. Certifique-
se de que os pinos do elemento de aquecimento 
estão alinhados com o Controlador de temperatura 
para uma fixação correta (B).

2) Passe o cabo de alimentação sob a pega direita e 
prenda no clipe do cabo (C).

3) Certifique-se de que o botão vermelho no lado direito 
do controlador de temperatura está na posição OFF.

4) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada com 
ligação à terra.

Pré-aqueça o grelhador
Pré-aquecer o grelhador é fundamental para um bom 
grelhado. O pré-aquecimento ajuda a evitar que os 
alimentos se colem à grelha e deixa a grelha quente 
o suficiente para criar marcas perfeitas. Além disso, 
queima os resíduos de uma refeição anterior.

1) Pressione o botão vermelho no lado direito 
do Controlador de temperatura para LIGAR o 
grelhador (D).

2) Rode o(s) botão(ões) do controlo de temperatura 
para a posição alta, girando no sentido dos 
ponteiros do relógio. O ecrã LED Digital irá exibir a 
temperatura do grelhador.

3) Pré-aqueça o grelhador com o(s) botão(ões) de 
controlo na posição alta (E). O indicador luminoso 
vermelho fica intermitente para indicar que o grelhador 
está a pré-aquecer e a indicação da temperatura 
aumenta à medida que o grelhador aquece. Quando a 
configuração de temperatura selecionada é atingida, o 
controlador de temperatura emite momentaneamente 
um sinal sonoro. Os indicadores luminosos de estado 
param de piscar e permanecem acesos. Quando a 
temperatura registar 260 °C, o grelhador está pré-
aquecido. Isto pode demorar cerca de 15 a 20 minutos, 
dependendo das condições ambientais.

4) Para grelhar a uma baixa temperatura: Pré-aqueça 
conforme descrito acima. Rode o botão no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio para a definição 
desejada. Comece a grelhar.

Consulte os guias de grelhados na aplicação iGrill para 
obter os tempos e as definições aproximados para 
cada corte de carne listado (ajustar às condições).

Condições ambiente
Grelhar num clima mais frio ou a grande altitude 
irá aumentar o seu tempo de cozedura. Um fluxo de 
vento constante irá reduzir a temperatura interna do 
grelhador. Posicione o grelhador de forma a que o 
vento sopre em direção à parte frontal deste.

Realizar uma queima inicial 
Aqueça o grelhador com calor alto e a tampa 
fechada durante, pelo menos, vinte minutos antes 
de grelhar alimentos pela primeira vez.

FAÇA PARTE DO MUNDO DO BARBECUE

m AVISO: utilize luvas termorresistentes ao 
utilizar o grelhador.
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m AVISO: risco de ferimentos! As sondas são 
muito afiadas. Proceda com cuidado ao 
manusear as sondas.

m AVISO: Risco de queimaduras! Manusear as 
sondas de temperatura sem proteção nas 
mãos irá provocar queimaduras graves. Os 
indicadores de sonda coloridos não se destinam 
a ser tocados com a mão desprotegida durante 
a utilização do grelhador, visto não possuírem 
isolamento térmico. Use sempre luvas de 
proteção térmica durante a utilização deste 
produto para evitar queimaduras.

m CUIDADO: o controlador de temperatura deve 
ser removido do grelhador e armazenado em 
ambiente fechado quando o grelhador não 
está em uso.

Operação
Utilizar o iGrill
O seu grelhador está equipado com a tecnologia 
iGrill, a qual lhe permite consultar a temperatura 
do grelhador e das sondas para alimentos no seu 
dispositivo ligado à aplicação. Siga as instruções 
abaixo para utilizar o iGrill integrado.

1) Descarregue a aplicação Weber iGrill.

2) Ative o Bluetooth® no seu dispositivo inteligente, 
através das “Definições.”

3) Localize as portas de entrada na parte da frente 
do controlador de temperatura. Ligue a sonda para 
alimentos a qualquer uma das portas (F). 

4) Quando o grelhador está LIGADO, uma luz azul 
na frente do Controlador de temperatura fica 
intermitente, indicando que a funcionalidade 
iGrill está ativa e pronta para realizar o 
emparelhamento (G).

5) Inicie a aplicação Weber iGrill no seu dispositivo 
inteligente. Siga as instruções de emparelhamento 
na aplicação.

6) Está agora pronto para utilizar o seu iGrill.

Nota: visite weber.com/igrillsupport para saber mais 
sobre a compatibilidade de dispositivos e idiomas 
suportados pela aplicação Weber iGrill.

Utilização da sonda
Os indicadores de sonda coloridos servem para 
identificar visualmente a(s) sonda(s) dentro da aplicação.

• Para garantir uma leitura precisa, insira a sonda uma 
profundidade mínima de 10 mm no centro da carne (H). 
No caso das aves, é melhor colocar a sonda na parte 
mais espessa da coxa ou do peito, evitando o osso. Para 
cortes de carne grossos, insira a sonda a partir de cima 
ou dos lados em direção ao centro da carne.

Para garantir o uso seguro da sua sonda de carne e 
evitar danos na sonda:

• Não exponha a sonda ou respetiva cablagem ao 
contacto direto com a grelha do grelhador.

• Passe os cabos da sonda iGrill pela calha lateral no 
grelhador para garantir que a tampa fecha (I).

• Não mergulhe a sonda ou respetiva cablagem em líquido.

• A sonda não é adequada para a máquina de lavar loiça.

Nota importante: Ao utilizar sondas, certifique-se de que 
passa o fio numa posição em que este não seja exposto 
a chamas ou a temperaturas superiores a 380 °C. Evite 
expor as sondas a temperaturas inferiores a -30 °C. 
Temperaturas inferiores a -30 °C ou superiores a 300 °C 
não serão apresentadas na aplicação e farão com que a 
sonda desapareça da ligação.

Arrefecer
Depois de terminar de grelhar, rode o(s) botão(ões) 
de controlo, desligue o cabo de alimentação e deixe 
o Controlador de temperatura arrefecer. Remova o 
Controlador de temperatura e guarde em ambiente 
fechado na caixa de armazenamento quando não 
estiver em uso.

Conservação iGrill
Conservação da sonda iGrill
Limpar a sonda antes da primeira utilização. As 
sondas devem ser limpas com um pano húmido 
ou uma toalhita.

As sondas não são adequadas para máquina de 
lavar loiça. As sondas não são impermeáveis e 
a exposição à água poderá resultar em danos. 
Nunca submerja as suas sondas em água. Tenha 
cuidado para não molhar os fios das sondas, bem 
como a área de junção dos fios com a sonda.

Dispositivo de enrolamento 
para sondas
Enrole cuidadosamente a sonda quando não 
estiver em uso. Guarde a sonda na caixa com 
o Controlador de temperatura.
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Manter a limpeza
A sujidade e gordura acumuladas podem reduzir o 
desempenho do grelhador. Fatores como a altitude, 
o vento e a temperatura exterior podem influenciar 
os tempos de cozedura.

Verificação de gordura
O seu grelhador foi fabricado com um sistema de 
controlo da gordura que afasta a gordura dos alimentos, 
conduzindo-a para um recipiente descartável. Ao 
cozinhar, a gordura cai no tabuleiro de gordura deslizante 
até se depositar num recipiente descartável que reveste 
o tabuleiro de recolha. Este sistema deve ser limpo de 
cada vez que grelha para evitar incêndios.

1) Confirme que o grelhador está desligado e frio.

2) Desligue e remova o controlador de temperatura, 
puxando-o levemente de um lado para o outro até 
se soltar do suporte de montagem (A).

3) Remova o tabuleiro de recolha deslizante, 
puxando-o para a frente (B).

4) Verifique a existência de gordura no recipiente 
descartável que reveste o tabuleiro de recolha 
deslizante. Elimine o recipiente descartável quando 
necessário e substitua por um novo.

5) Volte a instalar todos os componentes.

Limpar a grelha de cozedura
Após pré-aquecer será mais fácil remover eventuais 
restos de alimentos de utilizações anteriores. Grelhas 
limpas também evitam que os alimentos da refeição 
seguinte adiram à grelha.

1) Escove as grelhas com uma escova com cerdas 
em aço inoxidável imediatamente após o pré-
aquecimento (C).

Limpeza do Controlador de temperatura
Limpe o controlador de temperatura com um pano em 
microfibra humedecido com água. Não use produtos 
de limpeza ou escovas, pois estes irão riscar a 
superfície. Nunca use produtos de limpeza para vidro 
em plásticos. Estes irão danificar a superfície.

Armazenamento do Controlador de 
temperatura
Deixe o Controlador de temperatura e as sondas 
arrefecerem antes de limpar. Guarde o Controlador 
de temperatura e as sondas iGrill no interior dentro 
da caixa fornecida (D).

OBTENHA CONTEÚDOS ESPECIAIS GRATUITOS

m AVISO: o grelhador deve ser cuidadosamente 
limpo com frequência. 

m AVISO: não revista o tabuleiro de recolha 
deslizante ou qualquer parte do grelhador 
com folha de alumínio. 

m AVISO: proceda com cuidado ao remover o 
tabuleiro de recolha e eliminar a gordura 
quente. 

m AVISO: antes de cada utilização, verifique 
o tabuleiro de recolha deslizante quanto à 
acumulação de gordura. Remova o excesso de 
gordura para evitar um incêndio de gordura. 

m AVISO: as escovas para grelhador devem ser 
verificadas regularmente quanto a cerdas 
soltas e desgaste excessivo. Substitua a 
escova se encontrar cerdas soltas nas grelhas 
de cozedura ou na própria escova. A Weber 
recomenda adquirir uma escova nova com 
cerdas em aço inoxidável no início de cada 
primavera.

m AVISO: caso ocorra um incêndio de gordura, 
feche a tampa, desligue o botão de ligar/
desligar e desligue o grelhador da tomada 
elétrica, deixando a tampa fechada até a 
extinção do fogo. Não utilize líquidos para 
apagar as chamas.

m CUIDADO: o controlador de temperatura deve 
ser removido do grelhador e armazenado em 
ambiente fechado quando o grelhador não 
está em uso.
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Dicas e sugestões

Gama de temperatura do grelhador Pulse:

BAIXA (entre 93° e 149 °C)

MÉDIA (entre 176° e 232 °C) 

ALTA (entre 260° e 316 °C)

Configuração do método direto
Pulse 1000 e 2000
Rode o(s) botão(ões) de controlo para a definição alta 
e pré-aqueça o grelhador a 260°C. Limpe as grelhas 
de cozedura utilizando uma escova com cerdas em 
aço inoxidável.

Ajuste a definição para a temperatura indicada na 
receita. Coloque os alimentos sobre as grelhas e feche 
a tampa do grelhador. Vire os alimentos apenas uma 
vez durante o tempo de cozedura. Levante a tampa 
apenas para virar o alimento ou verificar o ponto de 
cozedura no final do tempo recomendado.

Utilizar o seu iGrill 
Ligue a ficha da sonda à porta iGrill na frente do grelhador 
e insira a sonda nos alimentos. Encaminhe o fio da sonda 
através das calhas nas laterais do grelhador. Certifique-se 
de que a sonda para alimentos não toca num osso ou nas 
grelhas quando inserida no alimento. Inicie a aplicação 
Weber iGrill no seu dispositivo inteligente compatível 
com Bluetooth® para configurar os alertas e ter acesso 
à monitorização remota da temperatura através da 
aplicação. Consulte as instruções Usar o iGrill na 
secção Operação deste manual. 

Grelhador de duas zonas
Pulse 2000
Rode os botões de controlo para a definição alta e 
pré-aqueça o grelhador a 260°C. 

Ajuste a temperatura de cada botão de controlo para a 
definição preferida para cada zona. Limpe as grelhas 
de cozedura utilizando uma escova com cerdas em 
aço inoxidável.

Se estiver a grelhar um alimento por mais tempo do 
que o outro, recomenda-se ajustar ambos os botões de 
controlo da temperatura preferida do primeiro alimento 
a ser grelhado e colocar o alimento no lado esquerdo 
do grelhador. Dez minutos antes de adicionar o segundo 
alimento, ajuste a temperatura do botão de controlo 
direito para a temperatura preferida e deixe a área 
arrefecer ou aquecer até à temperatura desejada. Tenha 
em atenção que o controlador de temperatura irá exibir 
a temperatura média dentro do grelhador e não das 
zonas individuais. 

Vire os alimentos apenas uma vez durante o tempo 
de cozedura. Levante a tampa apenas para virar 
o alimento ou verificar o ponto de cozedura no final 
do tempo recomendado.

Configuração do método indireto
Pulse 1000 e 2000
Rode o(s) botão(ões) de controlo para a definição alta 
e pré-aqueça o grelhador a 260°C. Limpe as grelhas 
de cozedura utilizando uma escova com cerdas em 
aço inoxidável.

Reduza o calor, rodando o(s) botão(ões) de controlo 
para médio. 

Coloque os alimentos grandes, como, por exemplo, 
um frango ou assado, na horizontal no centro do 
grelhador.

Vire os alimentos apenas uma vez durante o tempo 
de cozedura. Levante a tampa apenas para virar o 
alimento ou verificar o ponto de cozedura no final do 
tempo recomendado.

DESLIGADO BAIXO

MÉDIO

ALTO
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Declaração de Conformidade CE
Nome da marca: Weber 
Nome do modelo: Pulse 1000, Pulse 1000 com suporte, Pulse 2000,  
Pulse 2000 com carrinho 
Número do modelo: 81010053, 81010069, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053, 
82010069, 82010074, 82010093, 84010053, 84010069, 84010093, 85010053, 
85010069, 85010074, 82010094, 84010074, 84010094, 85010093, 85010094, 
81010079, 82010079, 84010079, 85010079 
Descrição do produto: Grelhador elétrico para exterior com iGrill 3.

Nós, a empresa Weber-Stephen Products LLC, situada em 1415 S Roselle Road, 
Palatine IL, 60067, EUA, emitimos esta declaração de conformidade sob a nossa 
exclusiva responsabilidade.

Objeto da declaração: grelhadores Weber Pulse 1000 e Pulse 2000, os quais contêm 
também um transmissor, uma sonda para o Pulse 1000 e duas sondas para o Pulse 
2000

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de 
harmonização relevante da União:

o Pulse 1000 e Pulse 2000 são fabricados em conformidade com: 
Diretiva de Baixa Tensão:2014/35/UE 
Diretiva CEM:2014/30/UE 
Diretiva relativa a materiais destinados ao contacto alimentar:1935/2004/CE 
Diretiva 2012/19/UE Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE) 
Diretiva 2011/65/UE Restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos 
elétricos e eletrónicos (RoHS 2) 
Regulamento n.º 1907/2006 Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos 
(REACH) 
Resolução do Conselho Europeu CM/Res (2013)9 relativa a metais e ligas usados em 
materiais destinados ao contacto alimentar

e as seguintes:

Segurança/Saúde: 
EN 60335-2-78:2003 + A1:2008 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 
EN 62233: 2008

CEM: 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2013

e também as seguintes:

Diretiva 2014/53/UE Diretiva relativa a equipamentos de rádio (RED):

Segurança/Saúde: 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 62479:2010

CEM: 
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Rádio: 
EN 300 328 V1.8.1:2012-06

Organismo notificado: Eurofins Product Service GmbH,Storkower Strasse 38c,D-
15526 Reichenwalde b. Berlim, Alemanha; Telefone: +49-33631-888 000;  
Número de identificação da UE: 0681; aplicou as normas listadas acima, 
correspondendo a VERMELHO, e emitiu o certificado de exame UE de tipo.

O objeto desta declaração funciona através de software e de uma aplicação 
compatível com dispositivos inteligentes à qual o software é conectado.

O produto possui a marca CE que foi afixada pela primeira vez em 2017 e possui uma 
certificação exame CE de tipo por: Notificado 02830, UL International Demko A/S, 
Borupvang 5A,  
DK-2750 Balleruo, DINAMARCA

Endereço do fabricante: 
Nome da fábrica: Weber-Stephen Products LLC. 
Endereço da fábrica: 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, EUA

Nós, a Weber-Stephen Products LLC 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, EUA, 
confirmamos que os seguintes endereços são endereços das nossas filiais:

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheim, 
Alemanha

O estabelecimento do sistema de garantia de qualidade é, UL International Demko 
A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, DINAMARCA

Assinado por e em nome de Weber-Stephen Products LLC 
Palatine, IL EUA a 10 de julho de 2017

Ralph N. Ten Bruin 
Diretor Global de Assuntos regulamentares
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O REGISTO É IMPORTANTE

Práticas recomendadas no grelhador
Pré-aquecer sempre o grelhador.

Se as grelhas de cozedura não estiverem suficientemente quentes, os 
alimentos vão pegar e é provável que nunca tenha a oportunidade de criar as 
maravilhosas marcas de grelha na sua carne. Mesmo se uma receita exigir 
calor médio ou baixo, primeiro pré-aqueça sempre o grelhador com calor alto. 

Não cozinhe em grelhas sujas.

Preparar alimentos numa grelha ainda suja nunca é uma boa ideia. Os restos 
de alimentos que permanecem na grelha atuam como cola, acabando por 
aderir também aos novos alimentos. Para evitar misturar o jantar de ontem 
e o almoço de hoje, certifique-se de que cozinha numa grelha limpa. Após 
pré-aquecer as grelhas, use uma escova com cerdas em aço inoxidável para 
criar uma superfície lisa e limpa.

Esteja sempre presente.

Antes de acender o grelhador, certifique-se de que tem tudo o que precisa ao 
seu alcance. Não se esqueça dos seus utensílios indispensáveis, os alimentos 
já temperados, os molhos e pratos limpos para os alimentos prontos. Ter que 
regressar à cozinha significa perder momentos de diversão e também pode 
ser o princípio de alimentos queimados. Os chefs franceses chamam-lhe 
"mise en place" (o que significa "colocar em posição"). Nós chamamos-lhe 
"estar presente".

Crie espaço de manobra.

Colocar demasiados alimentos nas grelhas de cozedura limita a sua 
flexibilidade. Deixe, pelo menos, um quarto da grelha de cozedura livre, 
com bastante espaço entre cada alimento, de forma a poder utilizar a pinça 
para movimentar facilmente os alimentos. Por vezes, grelhar requer tomar 
decisões em poucos segundos e a capacidade de mover os alimentos de uma 
área para outra. Por isso, garanta que tem espaço suficiente para trabalhar.

Procure não abrir a tampa para espreitar.

A tampa do seu grelhador não se destina apenas a proteger contra a chuva. 
A sua função mais importante é evitar a entrada de demasiado ar e a saída 
de demasiado calor e fumo. Quando a tampa está fechada, as grelhas de 
cozedura ficam mais quentes, os tempos de cozedura são mais rápidos e 
o sabor defumado é mais intenso. Use a aplicação iGrill para monitorizar 
rapidamente o calor do seu grelhador e as temperaturas do interior dos 
alimentos, por isso não precisa de abrir o grelhador até ser hora de jantar. 
Por isso, coloque a tampa!

Virar só uma vez.

O que é melhor do que um bife suculento com marcas profundas e deliciosas 
margens caramelizadas? A chave para alcançar estes resultados é manter 
os alimentos no lugar. Por vezes temos a tendência de virar os alimentos 
antes de estes atingirem o nível pretendido de cor e sabor. Em praticamente 
todas as situações deve virar os alimentos só uma vez. Se mexer neles mais 
de uma vez, provavelmente também abre a tampa demasiadas vezes, o que 
representa vários outros problemas. Por isso, relaxe e confie no grelhador.
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Pulse 1000

Pulse 2000

Conservação do produto

m AVISO: desligue o grelhador e espere que este 
arrefeça antes de limpar minuciosamente.

m CUIDADO: desligue o aparelho do circuito 
de alimentação e remova o controlador de 
temperatura antes de proceder à limpeza 
e manutenção. 

m CUIDADO: não utilize nenhum dos seguintes 
para limpar o seu grelhador: tintas ou massas 
de polimento abrasivas, detergentes que 
contenham ácido, essências minerais ou 
xileno, produtos de limpeza para fornos, 
produtos de limpeza abrasivos (produtos 
de cozinha) ou discos de limpeza abrasivos. 

m CUIDADO: não use escovas de metal para 
limpar os elementos de aquecimento. Deixe os 
alimentos queimar durante o pré-aquecimento.

Limpeza profunda e manutenção
LIMPAR O INTERIOR DO GRELHADOR
Ao longo do tempo, o desempenho do seu grelhador 
pode diminuir caso não seja submetido a uma 
manutenção adequada.

Baixas temperaturas, calor irregular e alimentos 
colados às grelhas de cozedura são sinais de que 
é necessária limpeza e manutenção. Quando o seu 
grelhador estiver desligado e frio, comece por limpar 
o interior, de cima para baixo.

Recomenda-se uma limpeza minuciosa a cada cinco 
refeições. Uma utilização frequente poderá exigir uma 
limpeza mais frequente.

Limpar a tampa
Ocasionalmente pode deparar-se com partículas 
semelhantes a tinta no interior da tampa. Durante a 
utilização, a gordura e os vapores transformam-se 
lentamente em carbono, acumulando-se no interior 
da sua tampa. Eventualmente, estes depósitos 
descascam e ficam com uma aparência semelhante 
a tinta. Estes depósitos não são tóxicos, mas as 
partículas podem cair sobre os alimentos caso não 
limpe a tampa regularmente.

1) Utilize um raspador de plástico para remover a 
gordura carbonizada do interior da tampa (A).

Limpar o revestimento da cuba e a cookbox
Analise o interior da cookbox quanto à acumulação 
de gordura ou resíduos de alimentos. A acumulação 
excessiva pode causar um incêndio.

Recomenda-se usar luvas ao remover elementos de 
aquecimento, visto que estes estarão sujos.

1) Remova o controlador de temperatura.

2) Remova as grelhas de cozedura (B). 
Não use escovas metálicas para limpar os elementos 
de aquecimento.

3) Remova os elementos de aquecimento, rodando 
o(s) parafuso(s) na frente do grelhador no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio até o parafuso 
se soltar (C).

4) Deslize os elementos de aquecimento em direção à 
parte de trás do grelhador. Tendo cuidado para não 
dobrar o elemento de aquecimento, incline-o para 
cima e remova (D).

5) Utilize um raspador de plástico para raspar os 
resíduos da lateral e do fundo do revestimento da 
cuba em direção à abertura no fundo da cookbox (E). 
Esta abertura afasta os resíduos para o tabuleiro 
de recolha deslizante.

6) Remova e limpe o tabuleiro de recolha deslizante. 
Consulte a Manutenção entre refeições.

O revestimento inferior da cuba do grelhador pode 
ser removido e lavado com água morna e sabão. 
O revestimento da cuba é adequado para a máquina de 
lavar loiça. Tenha cuidado para não dobrar o revestimento.

Após a limpeza, volte a colocar o revestimento da cuba. 
Não utilize o grelhador sem o revestimento da cuba.

Para voltar a instalar os elementos de aquecimento, 
insira os elementos de aquecimento nos orifícios 
correspondentes da parte dianteira interior do grelhador. 
Volte a prender, rodando os parafusos para a direita. 
Não aperte excessivamente.

Limpe os elementos de aquecimento, deixando os 
alimentos queimar.

LIMPAR O EXTERIOR DO GRELHADOR
O exterior do seu grelhador pode incluir superfícies 
em alumínio, aço inoxidável e plástico. 

A Weber recomenda os seguintes métodos com base 
no tipo de superfície:

Limpar superfícies em aço inoxidável 
Limpe aço inoxidável com um detergente 
desengordurante. Utilize um pano em microfibra para 
limpar na direção do grão do aço inoxidável. Enxague 
com água limpa e seque bem. Não utilize toalhas de 
papel. Não utilize lixívia ou detergentes clorados para 
limpar aço inoxidável.

Nota: não arrisque riscar o aço inoxidável com pastas 
abrasivas. As pastas não limpam nem fazem o polimento. 
Irão alterar a cor do metal ao remover o revestimento 
superior em óxido de cromo.

Limpar superfícies pintadas 
e componentes em plástico
Limpe componentes pintados e em plástico com 
detergente desengordurante. Enxague com água 
limpa e seque bem. 

Limpar o exterior de grelhadores 
em ambientes específicos
Se o seu grelhador estiver exposto a um ambiente 
particularmente duro, é recomendável limpar o exterior 
com maior frequência. Chuva ácida, químicos de piscina 
e água salgada podem provocar o aparecimento de 
ferrugem. Limpe o exterior do grelhador com água 
morna com sabão. De seguida, enxague e seque bem. 
Adicionalmente, nas peças em aço inoxidável pode aplicar 
semanalmente um produto de limpeza e polimento para 
aço inoxidável para prevenir a ferrugem superficial.
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as O GRELHADOR ELÉTRICO NÃO ACENDE 
SINTOMA

•  O elemento de aquecimento não aquece, mesmo seguindo as instruções na secção 
“Operação” deste manual do proprietário.

CAUSA SOLUÇÃO

O controlador de temperatura pode não estar 
devidamente inserido no corpo. 

Remova e volte a instalar o controlador de temperatura.

Insira o controlador de temperatura totalmente no 
grelhador antes de ligar o cabo de alimentação à tomada.

Existe um problema com a energia que flui da tomada. Verifique a alimentação de energia elétrica.

O dispositivo de segurança RCD integrado no 
controlador de temperatura pode ter energia residual.

Se o indicador de temperatura e o indicador 
luminoso Bluetooth® não estiverem acesos, prima 
o botão vermelho de alimentação no controlador de 
temperatura para a posição OFF para "reiniciar" o 
dispositivo de segurança RCD. Aguarde 30 segundos e, 
de seguida, prima o botão vermelho para a posição ON.

CÓDIGO DE ERRO SURGE NO VISOR 
SINTOMA

•  Ao acender ou grelhar, surge um código de erro no visor digital.

CAUSA SOLUÇÃO

O controlador de temperatura é um dispositivo 
sensível a determinados fatores externos. Alterações 
na fonte de alimentação ou na frequência de rádio 
poderá influenciar a operação. 

Primeiro, desligue o controlador de temperatura com 
o botão vermelho. Desligue o cabo de alimentação da 
rede elétrica e remova o controlador de temperatura 
do grelhador.

Aguarde 30 segundos e, de seguida, fixe o controlador 
de temperatura no grelhador antes de ligar o cabo de 
alimentação à tomada. Prima o botão vermelho de 
alimentação para a posição ON.

PROBLEMAS DE CONETIVIDADE NO BLUETOOTH® 
SINTOMA

•  O Bluetooth® apresenta dificuldades em manter a conetividade ou em realizar 
o emparelhamento com um dispositivo inteligente.

CAUSA SOLUÇÃO

O Bluetooth® é um sinal de curto alcance. Se o indicador Bluetooth® no grelhador estiver 
a piscar, está pronto para o emparelhamento. 
Certifique-se de que o Bluetooth® no dispositivo 
inteligente está ligado e próximo do grelhador.

O Bluetooth® já se encontra emparelhado com outro 
dispositivo inteligente.

Se o indicador luminoso Bluetooth® estiver aceso e 
não intermitente, significa que já está emparelhado 
com um dispositivo inteligente. Desligue o Bluetooth® 
em qualquer outro dispositivo inteligente que não 
deseje ter emparelhado com o grelhador.

O dispositivo de segurança RCD integrado no 
controlador de temperatura pode ter energia residual.

Se o indicador luminoso Bluetooth® não estiver aceso, 
prima o botão vermelho do controlador de temperatura 
para a posição OFF para “reiniciar” o dispositivo de 
segurança RCD. Aguarde 30 segundos e, de seguida, 
prima o botão vermelho para a posição ON.

m AVISO: não tente reparar quaisquer 
componentes elétricos ou estruturais sem 
entrar em contacto com a Weber-Stephen 
Products LLC, Departamento de Apoio 
ao Cliente.

m AVISO: a não utilização de peças originais 
Weber-Stephen para qualquer reparação ou 
substituição irá anular qualquer garantia. 

NÃO SE ESQUEÇA DE SE REGISTAR

 
PEÇAS DE 

SUBSTITUIÇÃO
Para obter peças de substituição,  
contacte o seu revendedor local 

ou aceda a weber.com.

CONTACTE 
O APOIO AO 

CLIENTE
Caso continue a ter problemas,  

contacte o Representante do Apoio 
ao Cliente da sua área, utilizando 

as informações de contacto 
em weber.com.



Ferramentas e acessórios de cozinha 
essenciais para tirar o máximo proveito 
da sua experiência de barbecue. 

Acessórios

WEBER .COM



NÚMERO DE SÉRIE

59542
111517 

pt - Portuguese

ÁUSTRIA 
+431 253 0502 
info-at@weberstephen.com

BÉLGICA 
+32 15 28 30 90 
infobelux@weberstephen.com

CROÁCIA 
+386 2 749 38 62 
info@rosler.si

REPÚBLICA CHECA 
+420 267 312 973 
info-cz@weberstephen.com

DINAMARCA 
+45 99 36 30 10 
info@weberstephen.dk

FINLÂNDIA 
+358 9 7515 4974  
info@weberstephen.fi

ALEMANHA 
+49 6132 8999 0 
info-de@weberstephen.com

GRÉCIA 
+30 210 80 22 200 
info@weber-grill-bbq.gr

FRANÇA 
+33 139 09 90 00 
infofrance@weberstephen.com

HUNGRIA 
+36 23 769 037 
merenyi.csaba@merfam.hu

ISLÂNDIA 
+354 58 58 900
jarngler@jarngler.is

IRLANDA 
+353 1437 2530 
customerserviceuk@weberstephen.com

ISRAEL 
+972 392 41119 
info@weber.co.il

ITÁLIA 
+39 444 367911  
servizio.clienti@weberstephen.com

LUXEMBURGO 
+32 15 28 30 90 
infobelux@weberstephen.com

PAÍSES BAIXOS 
+31 20 2623978 
service-nl@weber.com

NORUEGA 
+47 21 99 97 99 
info@weberstephen.no

POLÓNIA 
+48 22 392 04 69 
info-pl@weberstephen.com

PORTUGAL 
+34 935 844 055 
infoiberica@weberstephen.com

ROMÉNIA 
+49 6132 8999 0 
info-de@weberstephen.com

RÚSSIA 
+7 495 956 63 21 
info.ru@weberstephen.com

ESLOVÁQUIA 
+420 267 31 29 73 
info-cz@weberstephen.com

ESLOVÉNIA 
+386 2 749 38 62 
info@rosler.si

ESPANHA 
+34 935 844 055 
infoiberica@weberstephen.com

SUÉCIA 
+46 852502424 
info@weberstephen.se

SUÍÇA 
+41 52 244025 0 
info-ch@weberstephen.com

TURQUIA 
+90 212 659 64 80

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
+971 4 454 1626 
info@weberstephen.ae 

REINO UNIDO 
+44 203 630 1500 
customerserviceuk@weberstephen.com

Anote o número de série do seu grelhador na caixa acima 
para futura referência. O número de série encontra-se 
na etiqueta de dados localizada na perna do lado direito 
da estrutura do grelhador.

Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e outros países. 
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android e Google Play são marcas registadas da 
Google Inc.

A marca nominativa e o logótipo Bluetooth® são marcas comerciais registadas, propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela Weber-Stephen Products LLC está sob licença. 
Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.

© 2017 Concebido e fabricado pela Weber-Stephen Products LLC,  
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 EUA.

WEBER .COM

Fabricante:  

Weber-Stephen Products LLC 
1415 S. Roselle Road 
Palatine, IL 60067-6266 
EUA

Importador: 

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH  
Leipziger Straße 124 
10117 Berlim 
Tel: (+49) 307554184-0


