
MANUAL DE INTRUÇÕES CARRINHO PARA ÁGUA DE COCO 
ATENÇÃO! NÃO USE O CARRINHO ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL. 

                                                                                                                                                                     Metalúrgica Lisboa 

   

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

ACOMPANHA:   
     01 Guarda sol.  
     01 Porta guardanapo. 
     Pode ou não ser acompanhado pelo 
gela coco, conforme opção de compra do 
cliente.                                                                                 

GARANTIA: 
Observada as condições apresentadas neste manual e na garantia que acompanha o produto, convictamente não haverá 
dificuldades de manuseio e conservação. 
Em caso de dúvida ou qualquer problema referente ao produto, estamos ao dispor para atender. 

UTILIZAÇÃO: 

1- Quando for utilizar o carrinho pela primeira vez verifique se todas as rodas estão bem fixadas e se o guarda sol esta 
funcionando normalmente. 

2- Ao colocar o coco e o gelo em seus respectivos recipientes não pressione, aperte ou tente compactar pois isto pode 
ocasionar danos a estrutura do carrinho. 

3- O gelo armazenado no carrinho pode ser utilizado para abastecer o gela coco (quando este acompanhar o carrinho). 
4- Limpe todo o carrinho diariamente após o uso, retire o tampão da válvula de escoamento de água que se acumula 

no reservatório para gelo, depois seque bem o compartimento. 
    

CUIDADOS: 
 Realize limpeza completa do equipamento diariamente após o uso. 
 Para a limpeza não utilize nenhum outro produto a não ser o sabão neutro e esponjas ou espumas macias. O uso de 

produtos abrasivos pode ocasionar manchas ou corrosão do aço inox, deterioração da pintura e dos adesivos. 
 Não deixe água acumulada dentro do carrinho, retire toda a água e seque bem, diminuído assim o risco de corrosão 

da estrutura.     
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ESPECIFIAÇÕES TÉCNICAS: 
 Depósito para aproximadamente 30 cocos. 
 Reservatório isolado para 25 kg de gelo triturado. 
 Corpo em aço galvanizado pintado em epóxi branco. 
 Divisórias internas em aço galvanizado. 
 Tampo e tampas em aço inox brilhante 430. 
 02 Rodas maciças laterais e 01 rodízio maciço giratório 

DIMENSÕES:   
                 CARRO ÁGUA DE COCO.                
.                104 x 60 x 94 cm.                                     
.                GELA COCO  
                 28 x 28 x 53 cm. 
  
OBS.: Tanto o carrinho quanto o gela 
coco podem ser vendidos 
separadamente.                                                       


