
TORRE PARA CHOPP / CERVEJA / SUCO

MB.2.150 - TORRE DE CHOPP 1,5 LT TULIPA
MB 1.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT 
MB.2.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT TULIPA
MB 2.350 - TORRE DE CHOPP 3,5 LT TULIPA

Você acaba de adquirir um produto  Marchesoni, empresa 
que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de 
seus produtos e a satisfação de seus clientes.
Este  manual  foi  preparado  para  que  você  possa  melhor 
entender e aproveitar  todas as funções deste aparelho e 
utilizá-lo  com  toda  a  segurança.  Leia  atentamente  as 
recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. 
Guarde este documento para futuras referências.

   RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS          

A  Marchesoni está preocupada com a segurança pessoal 
dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de 
usar  pela  primeira  vez  o  produto,  leia  atentamente  as 
recomendações e instruções de uso.

1 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas 
(incluindo  crianças)  com  capacidades  físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e 
conhecimento,  a  menos  que  sejam  supervisionadas  ou 
instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que 
seja responsável por sua segurança. 
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem 
com o aparelho. 

2  -  Não  utilize  o  produto  se  o  mesmo  apresentar 
qualquer  tipo  de  mau  funcionamento.  O  mau 
funcionamento  pode provocar  danos  internos  no  produto 
que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do 
usuário.  Leve-o  a  uma  Assistência  Autorizada 
Marchesoni para ser examinado antes de voltar a usá-lo. 

3 -  Nunca tente desmontar ou consertar o produto, 
por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes 
e para não perder a garantia. Leve-o a uma  Assistência 
Autorizada Marchesoni.

4 -  O uso de  peças  ou  acessórios,  que  não  sejam 
originais  de  fábrica,  pode  provocar  acidentes  ao 
usuário,  causar  danos  ao  produto  e  prejudicar  seu 
funcionamento, além de implicar na perda da garantia. 

    LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA  UTILIZAÇÃO

Antes  de  usar  o  produto  certifique-se  de  que  todo  e 
qualquer  tipo  de  embalagem  foi  removida.  Lave 
cuidadosamente o recipiente de policarbonato e o refil  de 
aço  inox,  seguindo  as  instruções  do  item conservação  e 
limpeza,  eliminando  assim  qualquer  resíduo  industrial 

(graxas,  óleos,  etc.),  poeiras  ou  sujeira  próprias  do 
manuseio.

INSTRUÇÕES DE USO

1- Coloque a torre no local a ser servido o liquido.

2- Tubo de glicol no anel inferior e coloque a tampa de 
modo a deixá-lo no centro da torre.
O  tubo  de  glicol  deve  ser  mantido  dentro  do  freezer 
congelador por 10 horas (Podendo variar de acordo com a 
temperatura do freezer) antes de ser recolocado na torre.

3- Coloque o líquido (Chopp, cerveja, suco etc.) já gelado 
na torre. Lembre-se que o tubo de glicol apenas conserva 
a temperatura do líquido.
É importante encher a torre com o tubo de glicol dentro 
para que o líquido, principalmente chopp e cerveja, não 
transborde.

4-  Pressione  a  torneira  com  a  borda  do  copo  para 
dispensar o liquido a ser servido.

5- Substitua o tubo de glicol com a frequência necessária 
para manter a chopp / cerveja / suco gelada (o). Retorne 
sempre  o  tubo  para  o  freezer  /  congelador  .  Essa 
frequência dependerá da temperatura ambiente de cada 
local.

6- Na utilização das torres para servir suco, o mesmo 
deverá ser coado com uma peneira fina para que a polpa 
não    entupa a torneira.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente
Utilize um pano ou bucha macia e somente detergente 
neutro.  Não  use  sabão  em  pedra,  que  pode  deixar 
resíduos  que  causarão  gosto  desagradável.  Enxágue 
completamente  em  seguida,  eliminando  quaisquer 
resíduos de sabão ou detergente.
Nunca  utilize  álcool  para  esterilizar  ou  limpar  o 
reservatório da MB1.250 – Torre de Chopp 2,5 LT.
Nunca utilize abrasivos tipo sapólio, esponja ou palha de 
aço,  principalmente  no  reservatório  de  policarbonato,  o 
que ocasionará pequenos riscos e a remoção do brilho.
Recomendamos  que  sequem  o  corpo  do  equipamento, 
utilizando  um pano  macio,  evitando  assim  que  a  água 
seque naturalmente e deixe pequenas marcas opacas.
Seguindo  estas  recomendações  e  tomando  os  cuidados 
mencionados  você  manterá  a  aparência  de  seu 
equipamento como novo e poderá usufruí-lo por muitos 
anos.

ATENÇÃO

Não  encha  o  reservatório  além  da  capacidade 
máxima, evitando vazamentos.

Nunca  utilize  álcool  para  esterilizar  ou  limpar  o 
reservatório da MB1.250 – Torre de Chopp 2,5 LT.

EM CASO DE DIFICULDADE

Levar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada 
Marchesoni. 

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA
a)  O  produto  abaixo  identificado  é  garantido  pelo  seu 
fabricante  e/ou  importador  (MC Marchesoni),  pelo 
prazo  de  6  meses contra  defeitos  constatados  de 
fabricação.
b) Esta  garantia  contratual  é  dada  ao  produto  abaixo 
identificado,  exclusivamente  contra  eventuais  defeitos 
decorrentes  de  projeto,  fabricação,  montagem,  ou 
quaisquer  outros  vícios  de  qualidade  que  torne  o 
impróprio ou inadequado ao uso regular. 
c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá 
apresentar  o  certificado  de  garantia,  devidamente 
preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro 
documento  fiscal  equivalente,  desde  que  identifique  o 
produto e a data de compra.
2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA 
A  garantia  não  abrangerá,  sendo,  pois,  ônus  do 
consumidor:
a)Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em 
consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso 
incorreto e inadequado.
b)Os  danos  sofridos  pelo  produto,  em consequência  de 
sua utilização para finalidades diversas das especificadas 
pelo  fabricante  e/ou  importador  (MC Marchesoni),  ou 
incompatíveis com a destinação do mesmo.
3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA
Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados 
por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada 
pelo fabricante e/ou importador (MC Marchesoni) que, 
para  tanto,  se  utilizará  de  técnicos  especializados  e  de 
peças originais, garantindo o serviço executado.
4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA 
Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, 
pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas 
pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni).
Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.
5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR
MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53 - 
Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –
SP - Brasil.
Fone: 55 11 4156-8989 Ramal 8986  
E-mail: assistencia@marchesoni.com.br
www.marchesoni.com.br
 
 

IDENTIFICAÇÃO  DO PRODUTO 

Nome:____________________________________

Lote:________________Modelo:_______________

Voltagem:_________________________________ 

REVENDEDOR
Nome:________________________________

Nota Fiscal:____________________________
Data de Compra:_____/______/__________


