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ROCKET MAN MINI PAK #2001
A) Especificações














Tipo de bebida: Bebidas frias (sem gás) àgua, licores & Shots



Fácil de utilizar: Funcionamento por gravidade.



Capacidade: 1.3 Gallons (5 Litros)



Dimensões: Altura 15 inches (38,10 cm), Largura 10 inches (25,40 cm)



Peso (cheio): 13 pounds (5.9 kg)



Dimensões do comp. de publicidade: 8.5" (21,59 cm) x 11" (27,94 cm)



Rendimento

Medida do copos

4 oz.
6 oz.
8 oz.
10 oz.

Qty copos servidos

11,8 cl
17,7 cl
23,6 cl
29,5 cl

41
27
20
16
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ROCKET MAN MINI PAK #2001
B) O que está incluído

Cada mochila Rocket Man Mini PAK (item #M2001) é fornecida com
o seguinte equipamento base:

• Mochila confecionada com material isolante de alta qualidade.
• Tanque de bebida com capacidade de 5 Litros, em plástico e com válvula
de ventilação

• Capa protetora em vinyl transparente para o compartimento de publicidade

• Mangueira de distribuição do líquido de bebida

C) Acessórios

Ref. # 2110 Tanque de bebida extra (5 litros)
Para diminuir o tempo de espera dos vendedores,
durante as operações de reabastecimento de bebida.
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ROCKET MAN MINI PAK #2001
D) Carregamento do equipamento

Passos

1.
2.
3.
4.

Photos

COMO FAZER:


Empurre válvula do respiradouro de ar IN na
parte inferior do tanque de bebida com o
polegar ou dedo Indicador.



Encha o tanque com a bebida selecionada.



Introduza o tanque na mochila, deslizando-o
para cima.



Ligue a mangueira de distribuição de bebida ao
tanque, passando-a pelo orifício existente na
parte inferior da mochila.



Virar mochila de cabeça para baixo e puxe a
válvula do respiradouro de ar OUT para permitir
que o fluxo de gravidade actue.
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ROCKET MAN MINI PAK #2001
E) Limpeza do equipamento

1. Encha o tanque com água quente. Ligue a mangueira ao tanque e deixe correr a
água quente para a limpar. Evite o uso de detergente, se possível .

2. Remova a mangueira, e enxague o tanque.
3. Encha o tanque com água quente. Volte a ligar a mangueira e liberte toda a água de
dentro do tanque, através de mangueira.

F) Garantia







3 anos de garantia sobre todos os componentes.

A partir da data de compra.






Rocket Man Equipment Company repara ou substitui qualquer componente sem custo, sempre
 que a deficiência detectada tiver origem em defeito de fabrico ou má assemblagem.



Reparações por desgaste normal dos equipamentos, acidente, má utilização ou negligência, não estão
pela presente garantia,
 sendo reparadas ou substituídas a custo razoável, sendo os custo de
 cobertas
envio por conta do cliente.


O registo não é necessário, para usufruir dos privilégios da garantia.



Easy-to-use gravity fed system

-4-

Pays for itself in one night!
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