BARRIL TÉRMICO
Manual de Instruções
Qualidade que se prova.

LI G U E PA R A: (x x 2 4 ) 2 1 0 4 - 1 0 0 0
Visite-nos na Internet: www.metalurgicauniversal.com.br

BARRIL TÉRMICO
BT10H – BARRIL TÉRMICO HORIZONTAL DE 10 LITROS
BT10V – BARRIL TÉRMICO VERTICAL DE 10 LITROS
BT20V – BARRIL TÉRMICO VERTICAL DE 20 LITROS
BT30V – BARRIL TÉRMICO VERTICAL DE 30 LITROS

Parabéns! Você acaba de adquirir um equipamento da marca UNIVERSAL. Produzido em aço
inoxidável de alta qualidade e resistência. Este equipamento foi projetado, para que você possa
servir líquido quente ou frio aos seus clientes, proporcionando-lhes um melhor atendimento.

ATENÇÃO!
NÃO USE O EQUIPAMENTO ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL

Seu equipamento está revestido com um filme protetor de PVC, para maior proteção e
manutenção da qualidade do produto. Este filme deverá ser retirado antes de utilizar o
equipamento.

BT10H

UTILIZAÇÃO:
1. Antes de usar o equipamento pela primeira vez, recomenda-se lavá-lo bem com uma esponja
macia e sabão neutro.
2.
3. Se for utilizar líquido quente, recomendamos que se escalde o depósito com água a 100ºC.
Deixe essa água por aproximadamente 30 minutos para que se aqueça o depósito do barril
térmico. Em seguida, esvazie o depósito e coloque a bebida quente de sua preferência.
4. A conservação da bebida quente será de no máximo 1(uma) hora.
5.
6. Se for utilizar líquido gelado, recomendamos que se coloque água gelada no depósito. Deixe
essa água por aproximadamente 30 minutos para que se resfrie o depósito do barril térmico.
Em seguida esvazie o depósito e coloque a bebida gelada de sua preferência.
7. A conservação da bebida gelada será de no máximo 1(uma) hora.

BT10V
LIMPEZA E MANUTENÇÃO:
A limpeza geral deve ser diária no final do expediente.
Manchas de secagem e impressões digitais podem ser removidas com um pano macio e seco.
Mantenha o depósito sempre limpo utilizando uma esponja macia e sabão neutro.
Limpe a torneira rigorosamente todos os dias. Para desmontá-la, desenrosque a parte superior
da torneira.
Utilize uma escovinha para limpeza da mola da torneira, para que se evite entupimento ou
vazamento indesejado.
Não use produtos contendo agentes abrasivos e esponja de aço e similares.
CONSERVAÇÃO E GARANTIA:
Observadas as recomendações acima e as condições descritas no certificado de garantia anexo,
certamente não haverá dificuldades de utilização. Em caso de dúvidas, estamos seu inteiro
dispor.
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