
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
Termo de Garantia 

GELA COCO LISBOA 

Este é um produto da METALÚRGICA LISBOA, 

empresa que se preocupa com a qualidade de seus 

produtos e com a segurança dos usuários. Parabéns 

pela escolha. Leia atentamente as recomendações 

e instruções a seguir para obter o máximo de 

proveito do produto. Este manual está disponível no 

site www.metalurgicalisboa.com.br. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – O cliente recebe o produto embalado em caixa 

de papelão com identificação do equipamento e 

fabricante. 

B – Furador de coco em aço inox acompanha o 

produto.  

C – Peneira para retenção de ciscos acompanha o 

produto. 

D – Tampa em alumínio polido acompanha o 

produto.  

E – Manual de instruções e garantia acompanham 

o produto. 

F – Todos os itens citados anteriormente são 

encontrados dentro da caixa junto com o GELA 

COCO LISBOA. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE USO 

Este produto é indicado para resfriar água de coco 

por contato, ocorrendo o contado do gelo com a 

serpentina e da serpentina com a água de coco 

sendo resfriada até sua saída na torneira de cor 

branca. 

A utilização do GELA COCO LISBOA é muito 

simples, observando nossas indicações o senhor (a) 

terá um ótimo equipamento por um longo período de 

tempo. 

Após retirar o equipamento da caixa e localizar todos 

os itens que o acompanham realize uma limpeza 

superficial utilizando um pano macio e úmido, para a 

serpentina utilize uma solução de 50% de água 

sanitária aproximadamente 300ml e mais 300ml de 

água para a limpeza da parede interna da 

serpentina. 

Preencha todo o volume da serpentina com a 

solução e deixe agir por alguns minutos, 

aproximadamente 5 minutos, em seguida abra a 

torneira branca e aguarde a saída de todo o líquido 

de seu interior, como a serpentina tem formato de 

espiral pode reter alguma quantidade da solução em 

seu interior, portanto proceda sua retirada se 

possível colocando uma mangueira no orifício do 

funil sem a peneira e com a pressão que tiver na 

rede de alimentação da mangueira faça a lavagem 

do interior da serpentina até a retirada de toda a 

solução de limpeza mantendo a torneira branca 

aberta.. 

A limpeza da serpentina é indicada que seja feita 

diariamente após o uso do equipamento para evitar 

que a gordura da água de coco acumule na parede 

interna da serpentina gerando a proliferação de 

fungos e ou bactérias, causando malefícios a quem 

consumir da água de coco. 

Para abastecer o equipamento com gelo, é 

necessário que seja gelo moído, utilizando a alça de 

inox presente na tampa do GELA COCO para puxe 

todo o conjunto tampa e funil não utilizando muita 

força para que não seja desconectado o funil da 

mangueira de silicone que o liga a serpentina, o nível 

do gelo deve cobrir a serpentina e ficar abaixo do 

funil, o gelo não deve de nenhuma forma ser 

quebrado ou socado dentro do tanque do GELA 

COCO, pois pode causar rompimento da solda e 

consequente vazamento. Impreterivelmente o gelo 

deve somente ser colocado no equipamento já no 

estado moído ou triturado para melhor acomodação 

e eficiência. 

Todas as mangueiras utilizadas na construção do 

GELA COCO são em silicone e atóxicas. 

A retirada do excesso de água do gelo deve ser 

realizada utilizando da torneira preta, (DRENO), do 

equipamento, não é recomendado que o 

equipamento seja virado de cabeça para baixo pois, 

pode entrar água no isolamento térmico através do 

colarinho e gerar gotas próximo a estrutura dos 

pezinhos de plásticos, este tipo não é característico 

de vazamento nas torneiras, portanto em hipótese 

alguma tente reapertar as torneiras pois pode gerar 

quebra das arruelas rompimento da vedação e 

posterior vazamento. Este procedimento resulta na 

perda da garantia. 

É proibido por conta própria modificar a posição, 

reapertar ou até mesmo colar as torneiras sem 

prévia autorização da fábrica ou supervisão de 

pessoa credenciada pela empresa fabricante do 

produto.Qualquer dúvida com relação a vazamentos 

favor entrar em contato com o a loja onde foi 

adquirido. 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

A limpeza da serpentina é indicada que seja feita 

diariamente após o uso do equipamento, para a 

serpentina utilize uma solução de 50% de água 

sanitária aproximadamente 300ml e mais 300ml de 

água para a limpeza da parede interna da 

serpentina. 

Nunca abastecer o equipamento com água de coco 

sem utilizar a peneira que o acompanha, esta 

peneira serve para evitar entupimentos por ciscos 

ou fragmentos do coco obstruindo a passagem do 

líquido no interior da serpentina. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Limpe o GELA COCO em sua parte externa após a 

utilização com sabão neutro, pano macio e seque 

com pano seco e limpo. 

Atenção! Não use palha de aço ou outros abrasivos. 

Não utilize de muita força para limpar a superfície 

dos adesivos pois isso irá contribuir para que fiquem 

apagados mais rapidamente. 

Nunca lave a serpentina com outro produto que não 

a solução de água sanitária indicada anteriormente, 

não esfregue com material abrasivo a parede 

externa da serpentina, pois causa a retirada de 

material diminuindo a espessura e causando furos e 

vazamento de água de coco para o tanque de gelo. 

TERMO DE GARANTIA 

Este produto será garantido pela METALÚRGICA LISBOA, 

pelo prazo de 90 dias, já incluso a garantia legal de 30 dias, 

a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra 

eventuais defeitos de fabricação ou de peças. 

A Nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da 

presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada 

pelo consumidor, no caso do uso da garantia.  

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados 

pela Metalúrgica Lisboa ou por um Prestador de Serviço 

autorizado. Entre em contato através do telefone 31 3621 

2931 para as devidas orientações. 

A Metalúrgica Lisboa definirá peças e reparos necessários, 

mediante avaliação e que correrão sem custo para o 

consumidor, durante o período de garantia. 

Esta garantia não cobre danos causados por: 

1 – Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em 

consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou 

em desacordo com as recomendações deste manual. 

2 – Modificação de posição ou aperto das torneiras por parte 

do proprietário do equipamento causando vazamentos do 

tanque. 

3 – Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou 

consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas. 

4 – Utilização do tanque do equipamento de forma incorreta, 

como quebrar o gelo dentro do tanque socando ou utilizando 

de ferramenta ou aparato de qualquer tipo. 

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota 

Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o 

detalhadamente. 

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui 

descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso. 

 

 
METALÚRGICA LISBOA, 

Rua São Paulo, 229, 
Bairro Célvia, Vespasiano- MG, 

CEP: 33.200-000  -  Fone: 31 3621 2931 
www. metalurgicalisboa.com.br 

 

http://www.metalurgicalisboa.com.br/

