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A Churrasqueira a Bafo Metávila é fabricada em aço carbono com acabamento em
pintura líquida para altas temperaturas. Possui grelha e bandeja em aço galvanizado e
sistema de rodízios para movimentação. Conta ainda com madeiras de apoio que
auxiliam no preparo do seu churrasco.
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.
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 e bandeja.
Produto projetado para utilizar apenas carvão, demais combustíveis não são
aconselháveis; (Não queime jornais, papelão, revistas, etc. A Churrasqueira não é
incinerador). Este produto é indicado para utilização em área aberta, armazenamento
em área coberta e livre de maresia.
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1. Grade Inferior (1 un.)
2. Tubo Longo 60 cm (2 un.)
3. Eixo dos rodízios (1 un.)
4. Tubo Curto 58 cm (2 un.)
5. Rodízio (2 un.)
6. Corpo Churrasqueira (1 un.)
7. Puxador da Tampa (1 un.)
8. Chaminé (1 un.)
9. Madeira Lateral 38 cm (3 un.)
10. Suporte Lateral (2 un.)
11. Madeira Frontal 70 cm (2 un.)
12. Suporte Frontal (2 un.)
13. Bandeja (1 un.)
14. Grelha Superior (1 un.)
15. Grelha Inferior (1 un.)

A.Parafuso Francês 3/16 X 1.1/4 (2 un.)
B.Parafuso Sextavado 3/16 X 3/8 (10 un.)
C.Parafuso Sextavado 3/16 X 1.1/4 (4 un.)
D.Porca Sextavada 3/16 (24 un.)
E.Porca Sextavada Autotravante 5/16 (2 un.)
F.Arruela Lisa M8 (4 un.)

MONTAGEM
Passo 1: Coloque a grade (1) sobre uma base plana, insira as pontas da
grade no tubo (2). Insira o eixo (3) no furo inferior do tubo (4) e encaixe o
furo superior do tubo (4) na grade (1).

Passo 2: Com os tubos e o eixo no lugar, insira no eixo uma arruela (F), o
rodizio (5), novamente uma arruela (F) e por último a porca autotravante
(E), use uma chave combinada de ½ para dar o aperto final (repetir o
procedimento em ambos os lados).

Passo 3: Com a base montada, encaixe, cuidadosamente, o corpo da
churrasqueira (6) sobre os tubos (2 e 4), encaixe os parafusos (C) e porcas
(D) nos furos, use uma chave combinada 5/16 para dar o aperto final.

Passo 4: Com a base e o corpo fixados corretamente, coloque o puxador
(7) no corpo (6) e utilize os parafusos (B) e porcas (D), para fixar. Use uma
chave 5/16 para dar o aperto final.

Passo 5: Insira a chaminé (8) no furo
da tampa superior (6) até encostar no
ressalto do tubo.

Passo 6: Encaixe o suporte lateral (10) e
o suporte frontal (12) nas furações lateral
e frontal do corpo (6. Para fixar use
parafusos (B) e porcas (D), Use uma
chave combinada 5/16 para dar o aperto
final.

Passo 7: Sobre o suporte lateral (10), insira as madeiras de 38 cm (9) e
sobre o suporte frontal (12), insira as madeiras de 70 cm (11). Para fixar as
madeiras use os parafusos (A) e porcas (D). Aperte a porca somente até a
cabeça do parafuso encostar na madeira. Usar chave combinada 5/16.

Passo 8: Encaixe a bandeja (13) dentro do corpo da churrasqueira (6).

Passo 9:Encaixe a grelha superior (14) nos furos do corpo e da tampa (6). Por
último encaixe a grelha inferior (15) no corpo da churrasqueira.

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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