MANUAL DO
PROPRIETÁRIO
Churrasqueira a Bafo
600BF

Dimensões Aberta : 82 x 105 x 71,5 cm
Dimensões Fechada: 82 x 107 x 42,5 cm
Dimensões Desmontada: 57 x 42 x 42,5 cm

CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Churrasqueira a Bafo Metávila é fabricada em aço carbono com acabamento em
pintura líquida própria para altas temperaturas. Possui bandeja e grelha bipartida em
aço galvanizado, os pés possuem sistema retrátil. Conta ainda com uma mesa de apoio
que auxilia 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 das
grelhas. Recomenda-se não armazenar sua churrasqueira sem a devida higienização,
pois o acumulo de resíduos acelera o processo de oxidação.
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.

COMPONENTES

01. Corpo do Produto
02. Pés
03. Cano
04. Grelha Bipartida

05. Bandeja Galvanizada
06. Porca Borboleta
07. Mesa de apoio
08. Haste metálica

MONTAGEM
Passo 1: Encaixe os pés (02) no
corpo do produto (01) e com o auxílio
das porcas borboletas (06) fixe os pés.
Aperte até que os pés do produto
encontrem-se firmes.

Passo 2: Encaixe a mesa de apoio (07)
conforme indicado nos desenhos
abaixo:

Passo 3: Coloque a bandeja (05) e a
grelha bipartida (04) . O carvão deve
ser depositado, sobre a bandeja. Com o
auxílio da haste metálica (08)
movimente
as
grelhas
para
reabastecimento do produto durante o
uso.

Passo 4: Encaixe o cano (03) e
aproveite!

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.
É de responsabilidade do Cliente no recebimento do produto:
Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
Se for adquirido em e-commerce, conferir antes de a 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 à nota
fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br
A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do
produto, estando no prazo acima descrito. Havendo constatação de alguma peça
defeituosa, a mesma será substituída.
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 mau uso do produto.
Não garantimos problemas de funcionamento oriundos de má instalação e/ou em
desacordo com as recomendações descritas neste manual.
Qualquer alteração/adaptação realizada pelo revendedor e/ou consumidor final
acarretará na imediata perda de garantia.
Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico, a utilização do mesmo
para fins comerciais acarreta a imediata perda de garantia.
A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia caso o produto seja
utilizado para fins diferentes do que se destina.
Este produto deve ser armazenado de forma limpa em local seco e coberto.
A oxidação é um processo natural do aço, para aumentar a vida útil do seu produto,
siga as orientações contidas neste manual.
A Metávila não garante a troca do produto devido a alteração de tonalidade da tinta
ou até mesmo descamações internas da mesma, uma vez que estes processos
podem ocorrer devido ao fogo.

