MANUAL DE MONTAGEM
Churrasqueira Metávila Grill
GS500A - GS500P - GS500V
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A Churrasqueira a Gás Metávila é fabricada
em aço carbono com acabamento em
pintura eletrostática. Possui grelha em aço
inoxidável e sistema de regulagem de gás.
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.
Com o uso, é normal que o Inox adquira uma cor amarela escura, devido ao calor
emanado. Esta coloração não é ferrugem e não afeta o funcionamento do produto.
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.

ADVERTÊNCIA

Em caso de não cumprimento das instruções contidas neste manual, há risco de
explosão e incêndio. O consumidor é responsável pela verificação da montagem
correta da churrasqueira, assegurando-se de que o produto foi corretamente
instalado. A não-aquiescência às instruções deste manual pode resultar em
ferimentos ou danos à propriedade.

PARA A SUA SEGURANÇA SE VOCÊ SENTIR CHEIRO DE GÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feche o registro de gás no botijão.
Apague qualquer chama aberta.
Não opere quaisquer aparelhos elétricos próximo da churrasqueira.
Ventile a área.
Verifique se há vazamentos conforme detalhado neste manual.
Se o odor persistir, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto ou seu
fornecedor de gás imediatamente.

PRECAUÇÕES

1. Verifique todas as conexões e procure por vazamentos após cada recarga do botijão.
2. Nunca procure vazamentos com um fósforo ou chama acesa.
3. Não armazene ou utilize gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis próximos
deste ou de quaisquer outros aparelhos.
4. Qualquer botijão de gás não utilizado com a churrasqueira deverá ser guardado longe
desta ou de qualquer outro equipamento.

COMPONENTES

1.
2.
3.
4.

Proteção do Queimador
Coletor de Gordura
Grelha
Gaveta Coletora de Resíduos

MONTAGEM
Passo 1: Montagem Proteção
do Queimador.

Passo 2: Montagem do Coletor de
Gordura.

Passo 3: Montagem da Grelha

Passo 4: Montagem da gaveta
(Coletor de resíduos). Esta peça pode
ser encaixada de ambos os lados da
Churrasqueira.

POSIÇÕES DO BOTÃO DE ACENDIMENTO

ACENDIMENTO
Mantenha a tampa totalmente aberta durante o acendimento. Acenda na posição
Ligado (fogo baixo).

CONECTANDO O BOTIJÃO DE GÁS
A Churrasqueira foi fabricada para uso somente com GLP (Gás Liquefeito de
Petróleo). Utilizando um botijão de gás com registro de pressão e mangueira
específica.

Para fazer a conexão do botijão de gás com a sua Churrasqueira, você vai precisar
das seguintes peças:
NÃO ACOMPANHAM A CHURRASQUEIRA
(Podem ser adquiridos facilmente em lojas do ramo).

01 – Registro de pressão para o Gás GLP, conforme NBR 8473, pressão de 2,75
Kpa (280 mmca) e rosca ½.
02 – Mangueira Plástica específica, conforme NBR 8613, com no máximo 1,25 m.
03 – Duas abraçadeiras metálicas.

BOTIJÃO DE GÁS
1.
2.
3.
4.

Manuseie o botijão de gás com cuidado e de forma segura.
Sua churrasqueira pode utilizar botijões de gás com até 13 kg.
Desconecte o botijão de gás quando a churrasqueira não estiver em uso.
Armazene o botijão de gás fora da estrutura da churrasqueira, na posição vertical, em
áreas abertas não sujeitas às intempéries ou onde a temperatura possa chegar a
50°C, em local seguro e longe do alcance de crianças.

CONECTANDO A MANGUEIRA DE GÁS AO PRODUTO

1. Utilize somente mangueiras e registros, para uso de gás liquefeito, aprovados pelo
INMETRO.
2. A utilização destes materiais não aprovados é perigoso e pode provocar vazamentos,
incêndios e explosões.
3. Recomendamos que registro seja trocado a cada 2 anos da data de fabricação, pois
sua vida útil é estimada para este período.
4. Troque a mangueira quando estiver desgastada / danificada e/ou de acordo com o
seu vencimento.
5. A mangueira deve ser instalada e ajustada com cuidado, mantendo atenção a
possíveis deslocamentos.
6. Certifique-se de que a mangueira não entre em contato com quaisquer partes da
churrasqueira (além da sua própria conexão). Risco de derretimento da mangueira
pelas partes quentes 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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