MANUAL DO CONSUMIDOR
VERSÃO 2012
TERMOPRATO PLUS

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Capacidade 1,5L

Conserva a temperatura por mais tempo

Eficiência térmica até 6 horas

Com alça retrátil

Matéria- prima 100% virgem e atóxica (sem odor)

Material Polipropileno (PP)

Isolamento térmico em PU (poliuretano)

Não recomendado para micro-ondas

Qualidade Soprano


1.1. Códigos:
09003.1370.17 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Vermelho)
09003.1370.18 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Marrom)
09003.1371.17 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Vermelho)
09003.1371.39 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Verde)
09003.1401.17 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Dupla (Vermelho)
09003.1401.18 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Dupla (Marrom)
09003.1401.39 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Dupla (Verde)
Medidas Externas do Produto: 219 x 200 x 130mm comp x larg x alt
Medidas Internas do Produto: 166 diâmetro x 73mm alt

2. COMPONENTES DO PRODUTO:
1

3

2

2000ml

2500 ml

4

1 Alça
2 Corpo externo e interno
3 Corpo Externo
4 Tampa da base
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Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas ou similares para sua limpeza.

4. COMO UTILIZAR O PRODUTO:


Limpeza interna: se houver cheiro em seu interior, lave-o com água e sabão neutro. Posteriormente, deve-se

encher o produto com uma solução de água com uma colher de sopa de Bicarbonato de Sódio.
PARA ALIMENTOS QUENTES:


Limpeza externa: deve ser executada com sabão, ou detergente e esponja e água. comprometem sua


Lavar o produto antes de utilizar

funcionalidade e durabilidade ao longo do tempo de uso.


Pré-aquecer o produto antes de colocar o alimento sólido ou pastoso, enchendo-o com água quente em torno de 80°C,

6. CERTIFICADO DE GARANTIA:

por aproximadamente 3 minutos.

Após, retirar a água do pré-aquecimento e colocar em seguida o alimento no produto, o mais quente possível (acima de

80°C), tampando-o imediatamente.

Abrir o produto somente no momento da refeição.

PARA ALIMENTOS FRIOS:

Lavar o produto antes de utilizar

Pré-resfriar

o produto antes de colocar o alimento sólido ou pastoso, enchendo-o com água gelada, por

aproximadamente 3 minutos.

Após, retirar a água do pré-aquecimento e colocar em seguida o alimento no produto, o mais quente possível (acima de

80°C), tampando-o imediatamente.

Abrir o produto somente no momento da refeição.

5. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA::

Nunca armazenar alimentos por um período prolongado.

A temperatura ideal do alimento deve ser acima de 80°C.

Quanto maior a quantidade de alimento, maior será o tempo de conservação da temperatura.

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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Alimentos como feijão, arroz, massas, purês, alimentos mais consistentes favorecem a conservação de

temperatura, principalmente se o produto estiver cheio.

Alimentos como verduras, frutas, favorecem uma menor conservação de temperatura, mas podem ser
armazenados sem nenhum problema.

Não leve ao forno, ou ao fogo.

Não lavar o produto por imersão.
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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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