MANUAL DO CONSUMIDOR
VERSÃO 2012
COOLER 30L

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Design prático e exclusivo

Capacidade 30L

Ótima capacidade de armazenamento

Com alça tiracolo e alça de mão

Multicamadas que conservam a temperatura

Produzido com poliéster 600D alta qualidade

Qualidade e Garantia Soprano

Eficiência térmica superior (mais de 6 horas)

Manter a temperatura de quentes e frios por mais tempo

Disponível nas cores verde e vermelha


1.1. Códigos:
09520.0250.17 Cooler 30L (Vermelho)
09520.0250.39 Cooler 30L (Verde)
Tag
Medidas do Produto: 420mm compr x 250mm larg x 360mm alt
Caixa master: 6 unidades

2. COMPONENTES DO PRODUTO:
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1 Pega com velcro, para unir alça de mão
2 Alça de mão
3 Abertura superior com zíper
4 Bolso frontal porta-objetos
5 Estampa exclusiva no bolso
6 Alça tiracolo
7 Suporte para ombro estofado
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4. COMO UTILIZAR O PRODUTO:

A vida útil do produto está diretamente relacionada aos cuidados tomados durante

seu uso, armazenagem e transporte. Fortes impactos, vibrações, contato com
produtos químicos nocivos ao plástico, excesso de calor e de exposição a luz solar.


Recomendações adicionais:

Para obtenção da máxima eficiência quanto a manutenção da temperatura, deve-se
observar os seguintes aspectos:
Colocar gelo junto dos itens a conservar e manter o cooler fechado.
Quanto maior a quantidade de gelo e itens a conservar, maior será o tempo de
manutenção da temperatura.
Manter abrigado do sol e fora do calor excessivo.

6. CERTIFICADO DE GARANTIA:

5. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA::


Não aplicar carga (peso) acima do especificado.

Lavar manualmente, com água fria.

Transportar sempre com a tampa fechada.

Limpeza interna e externa: a cada uso, se não estiver muito suja, limpe-a com uma

escovinha seca ou um pano úmido, deixando-a secar à sombra depois. Limpe todos os
compartimentos por completo, removendo qualquer resíduo (alimento, areia, terra, etc).

Guarde sempre limpa e em local seco, arejado e protegido de fontes de luz e calor,
para evitar a deteriorização das fibras e a proliferação de fungos e bactérias.

Tenha um cuidado especial com os zíperes, mantenha-os sempre limpos.
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1 A Soprano assegura o consumidor a garantia do produto de 90 dias contra defeitos
de fabricação e material, este prazo é estabelecido por lei.
2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra.
3 Esta garantia perderá a validade se:
3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o
Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas.
3.2 O produto for alterado ou violado.
3.3 O defeito for decorrente do uso indevido do produto, ou, em desacordo com o
recomendado.
4 A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
5 Esta e uma garantia de balcão, e portanto, não cobre atendimentos domiciliares,
para troca do produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra,
com a NOTA FISCAL.
6 Para contatar a Soprano ligue para nosso SAC 08007038999 em horário
comercial, ou acesse nosso site www.soprano.com.br. Através do site você pode tirar
dúvidas , elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso preencha seus dados e deixe seu
comentário. A Soprano terá o maior prazer em responder.
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Soprano Eletrometalúrgica e Hidraúlica Ltda.
CNPJ: 88.634.977/0012-45 - RS 122, Km 61
CEP: 95180-000 - Farroupilha - RS - Brasil
Site: www.soprano.com.br
Email: utilidades@soprano.com.br
SAC: 08007038999, ou, 54-21096200
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