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A churrasqueira Bag Grill Metávila é fabricada em aço carbono com acabamento em
pintura alta temperatura (base) e eletrostática (tampa). Possui grelha em aço
inoxidável e prática alça de tecido.
A Churrasqueira sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras
utilizações é comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que a sua
Churrasqueira estará finalizando este processo.
Para evitar explosões, não utilize álcool ou outro produto combustível para iniciar o
fogo. Este produto foi projetado para utilizar carvão, desta forma, demais combustíveis
não são aconselháveis. Observação: Não queime jornais, papelão, revistas, etc.
A Churrasqueira produz calor, em decorrência disto as partes externas também
sofrem aquecimento. Para evitar acidentes, não toque no produto em uso. Antes de
qualquer operação de limpeza, certifique-se que a Churrasqueira está fria.
Recomenda-se usar esponja do tipo macia, embebida em detergente neutro, para
remoção de gordura da grelha.

COMPONENTES

MODO DE USAR
Passo 1: Remova a Tampa.

Passo 3: Coloque a base no
suporte

Passo 2: A tampa vira o suporte.

Passo 4: Remova a grelha de inox
para abastecer a churrasqueira
com carvão.

Passo 5: A grelha inox pode ser
usada nos dois sentidos. De um
lado como grelha e do outro
como base para espetinhos.
Passo
6:
Aproveite
churrasqueira Bag Grill.

sua

GARANTIA
Pelo prazo de 01 ano, a partir da compra deste produto, a Metávila garante o mesmo
contra defeitos no processo de fabricação.
A Metávila solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções, para uma
melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo. Orientamos que a
instalação seja realizada por um profissional.
É de responsabilidade do Cliente no recebimento do produto:
1. Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
2. Se for adquirido em e-commerce, conferir antes da transportadora sair do local, pois
avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita
para a transportadora, no ato da entrega;
3. Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes
da transportadora sair do local,pois avarias por motivo de transporte perdem a
garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora no ato da entrega;
Em caso de assistência, para apurar mais rapidamente, solicitamos que sempre que
possível sejam registradas por meio de fotografias do produto, anexo também a nota
fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br.
A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia do uso indevido de
materiais de limpeza, como removedores, solventes, benzina e semelhantes, ou
ainda, pelo má instalação do produto.
Havendo constatação de alguma peça defeituosa, a mesma será substituída.
A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do
produto, estando no prazo acima descrito.
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