
MANUAL DE INTRUÇÕES CARRINHO PARA PIPOCA 

ATENÇÃO! NÃO USE O CARRINHO ANTES DE LER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL. 
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ACOMPANHA:   
      01 Porta guardanapo.  
      01 Pipoqueira  
      01 Fogão uma boca de baixa pressão.  
     
OBS.: Botijão de gás não incluso 

GARANTIA: 
Observaa 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. 
2- Faça higienização de todos os compartimentos para alimentos e do carrinho como um todo, com sabão neutro e 

esponja macia, nunca utilize produtos abrasivos que podem ocasionar manchas e corrosão do aço inox além de 
deteriorar a pintura e os adesivos. Seque bem com pano limpo.  

3- O fogão de baixa pressão já foi anteriormente montado e testado pela empresa, acople o registro ao botijão (não 
incluso) e realize em seguida teste colocando espuma de sabão na rosca entre o botijão e o registro para observar 
se há vazamento, havendo vazamento retire o registro e repita o processo até que não ocorro vazamento podendo 
ser iniciado o trabalho. 

4- No momento em que for encerrada a produção feche primeiro o registro do botijão e em seguida o do fogão para que 
não fique gás armazenado na mangueira. Em seguida faça novamente a limpeza de todo o carrinho, observando-se 
as mesmas precauções.  
    

CUIDADOS: 
ü Realize limpeza completa do equipamento diariamente após o uso. 
ü Para a limpeza não utilize nenhum outro produto a não ser o sabão neutro e esponja ou espuma macia. O uso de 

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

risco de corrosão da estrutura.     

ESPECIFIAÇÕES TÉCNICAS: 
• DIMENSÕES: 102 x 60 x 125 cm.                                      
• Compartimento especial para botijão de 

gás.  
•  04 gavetinhas em galvanizado para 

armazenamento de milho para pipoca, 
açúcar, sal, óleo e outros.  

• Corpo em aço galvanizado pintado em 
epóxi branco.  

• Tampo,tampas e torre em aço inox 
brilhante 430.  

• Conforme opção de compra do cliente 
poderá o  carrinho ser acompanhado de 02 
rodas maciças laterais ou 02 pneus laterais 
com câmera e 01 rodízio maciço giratório.  

• Torre expositiva com divisória para pipocas 
salgadas e doces.   
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