
MANUAL DO
PROPRIETÁRIO

Lareira Etanol 
843LE / 844LE

 Capacidade de aquecimento: 100m³                                    Dimensões: 43 x 71 x 31 cm 



      A Lareira Etanol 843LE/844LE Metávila é fabricada em aço carbono, com pintura
líquida própria para altas temperaturas. Conta com um queimador em aço inoxidável e
porta de vidro temperado.
        O produto sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras utilizações é
comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que sua Lareira estará finalizando
este processo.
        A Lareira utiliza o oxigênio do ambiente onde está localizada, por isso, é essencial
que haja renovação de ar neste local. Evite correntes de ar, elas podem causar a
movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. O choque térmico
causado por uma corrente de ar, pode quebrar o vidro.
         A abertura ou fechamento do queimador regularão a chama e a potência da lareira.
Quando o queimador estiver todo aberto significa que o mesmo estará na máxima
potência. O fechamento parcial regulará a chama e a potência, bem como o fechamento
total apagará o fogo. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

       As lareiras são projetadas para funcionar utilizando álcool etílico 92,8° (INPM). Não
utilize álcool de posto de combustível nem álcool gel. O álcool de posto possui gasolina
misturada em sua concentração, a queima desse combustível danifica o produto e pode
ser prejudicial a sua saúde.   

ETANOL

COMPONENTES

01. Corpo da Lareira
02. Queimador Inox
03. Vareta de Acendimento



No primeiro uso, não encher o reservatório na capacidade máxima, para evitar
vazamentos;
A lareira produz calor, em decorrência disto as partes externas também sofrem
aquecimento. Para evitar acidentes, não toque no produto em uso. Nunca transporte
a lareira em funcionamento;
Não reabasteça com o queimador aceso, aguarde no mínimo 20 minutos para
resfriamento;
Não deixe materiais inflamáveis próximos ao produto em funcionamento. Para evitar
explosões, recomendamos distância mínima de 2 m entre a lareira e o combustível
utilizado;
Ao instalar próximo a objetos e materiais não resistentes a altas temperaturas,
recomendamos distância mínima de 50 cm da lareira;
Não utilize acendedores curtos (isqueiro e/ou fósforo), pois há risco de explosão.
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         Não utilize produtos abrasivos para a limpeza do produto, para limpar a parte externa
utilize somente pano seco. Com o uso, é normal que o queimador adquira uma cor amarela
escura, devido ao calor emanado. Esta coloração não é ferrugem ou sujeira e não afeta o
funcionamento do produto.

Abra a porta e o queimador puxando
pelo registro de inox.
Com o auxílio de um funil (não
acompanha o produto),  sem exceder
o limite indicado, abasteça o
queimador (a capacidade é de até 1,8L
de álcool). 
Após abastecer, com um tecido/papel
absorvente, remova o excesso de
álcool  para evitar que o fogo saia do
queimador. 
Para acender a lareira molhe a ponta
da vareta metálica no álcool e a utilize
como acendedor. 
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ACENDIMENTO

SEGURANÇA

LIMPEZA

Nota: Ao acender, o álcool estará frio, pode acontecer de a chama acender e apagar.
Verifique se realmente não existe fogo para repetir a operação.



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. 
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 em ambiente não compatível com a capacidade de aquecimento indicada. 
O uso de combustível em desacordo com o indicado neste manual acarreta a
imediata perda de garantia.
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.
 Não garantimos a substituição do vidro da porta quando danificado no transporte
ou por acidentes provocados pelo próprio cliente.

 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 deste Manual de Instruções, para
uma melhor utilização do produto.
 
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.
 

GARANTIA

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


