
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DA CHURRASQUEIRA 

FG500 

 

 

 
 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A churrasqueira FG500 Metávila é fabricada em material aço carbono e acompanha um espeto 

também em aço carbono com acabamento galvanizado.  É revestida por tinta líquida grafite desenvolvida para 

suportar altas temperaturas. O espeto de tamanho médio é removível para auxiliar na limpeza e conta com 

duas posições de inclinação (75° e 90°).  

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 lenha e carvão, desta forma, demais combustíveis não são 

aconselháveis. A madeira mais dura é melhor como combustível. Indicamos as lenhas de reflorestamento, 

como ACÁCIA NEGRA e EUCALIPTO. Evite lenhas que podem causar danos ecológicos! Não utilize Briquete, 

Pellet ou semelhantes. Observação: Não queime jornais, papelão, revistas, etc. A Churrasqueira não é 

incinerador. 

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. Produtos abrasivos 

podem danificar o produto. 

Com uma pequena pá (não acompanha o produto) retire as cinzas soltas e coloque em um recipiente 

de metal, de preferência com uma camada de areia no fundo. Retire imediatamente as cinzas para o exterior 

da casa e as coloque em local seguro. Lembre-se que as brasas permanecerão acesas por até 36 horas. 

A Churrasqueira produz calor, em decorrência disto as partes externas também sofrem aquecimento. 

Para evitar acidentes, não toque no produto em uso. 

 

LISTA DE COMPONENTES 

 

 

Item Descrição Quantidade 

01 Espeto Médio 1 

02 Braseiro  1 



 

 
 

MODO DE USAR 

 

Inicie o fogo no braseiro com lenha apropriada ou carvão.  

      A base do Espeto possui regulagem de duas posições, conforme observado nas imagens: 

                                           

 

 

O espeto para costelão Metávila é de fácil manuseio, conforme podemos observar nas imagens à seguir:  

                    
 

O espeto médio possui capacidade média de 12 à 15kgs de carne. 

Este produto é indicado para utilização em área aberta, armazenamento em área coberta e livre de 

maresia.  



 

 
 

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: 

Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor; 

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; 

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 mau uso 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. 

 

 

DÚVIDAS: Envie um e-mail para sac@metavila.com.br 
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