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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
A) Especificações

Rocket Man Can Pak M3001

Tipo de bebida:
Capacidade:
Dimensões:

Latas ou garrafas,
sandes e alimentos
em cilindros de cartão
30 garrafas PET de 20 oz. (591,17 ml)
ou
36 cans (latas) de 12 oz. (354,88 ml)
Altura: 22 inches (55,88 cm),
Largura: 14 inches (35,56 cm)

Peso (cheio): 34 pounds (15,4 kg)
Painel publicitario: Laterais: 7” (17,78 cm) X 13” (33,02 cm)
Traseira: 10,5”(26,67) X 18,75”(47,62 cm)

Benefícios:







Pode ser carregado com duas bebidas diferentes.
Recarregamento em poucos segundos.
Latas e garrafas PET podem ser recicladas.
Liberta as mãos dos vendedores, para que possam fazer trocos
com maior facilidade.
Superaos standard de qualidade para o sector de bebidas.
Materiais duráveis, para resistir ao uso repetido
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B) O que está incluído
Cada mochila Rocket Man Can Pak M3001 vem equipada com o seguinte:







Mochila com revestimento isolante
 de alta qualidade, alças acolchoadas, cintura de
quadril e suporte traseiro inferior.



Bolsa com proteção plástica para inserir publicidade.

C) Acessórios

Ref. # 1209 Dispensador de copos
D) Ajuste da mochila

1. Solte as tiras no conjunto mochila / arnês.
2. Esvazie o Can Pak e introduza os seus braços nas alças de ombro.
3. Ajuste as alças de acordo com a altura e o conforto do usuário.
4. Aperte o cinto de quadril e ajuste a fivela para conforto do utilizador.
5. Aperte o cinto peito cinta e ajuste a fivela para maior comodidade.
6. Dobrar as parcelas das correias que estiverem em excesso.
7. Para equilibrar a carga, o peso deve ser distribuído pelos ombros e quadris.
8. Retire a mochila e retome os procedimentos de carga (todos os cintos devem

ser bem ajustados para maximizar o conforto e a apresentação do usuário).

E) Preparação de bebidas
1. As latas e garrafas PET devem ser colocadas previamente na geladeira ou

frigorífico para serem servidas à temperatura indicada pelo fabricante.
2. Assim que as garrafas PET ou latas atinjam a temperatura desejada, estão

prontas para serem introduzidas na mochila Can Pak M 3001.

F) Carregando o equipamento
1. Coloque o Can Pak sobre uma mesa para facilitar a sua colocação posterior
no utilizador.

2. Coloque o encarte publicitário sobre a superfície posterior da mochila. Depois de
ajustado, coloque por cima a capa protetora de vinil transparente, utilizando as bandas
de Velcro para a sua fixação.
3. As garrafas PET de 20 oz. (591,17 Ml) são as mais utilizadas nos Can Pak.
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4. Levante o capot da mochila (tampa com Velcro) e coloque as garrafas ou latas em cada
compartimento.

5. Feche a tampa da mochila procedendo à sua fixação através das bandas Velcro.
6. Todas as garrafas ou latas devem ser colocadas no interior da mochila na mesma posição,
para que se movam na mesma direção, facilitando a sua saída.

7. Colocar o Can Pak no utilizador, seguindo as instruções mencionadas no capítulo D.
G) Servindo bebidas
Para iniciar a distribuição de bebidas, introduza a mão num dos orifícios laterais da mochila
CanPak, pegue na lata ou garrafa pelo pescoço e puxe-a para fora rodando a mão cerca 45º.
Já tem a garrafa ou lata na sua mão para iniciar o seu trabalho.

H) Resolução de problemas
1. Se necessário, ajuste as correias de quadril e ombros para equilibrar a carga.
2. O

peso da mochila Can Pak pode ser reduzido, diminuindo a quantidade de latas ou
garrafas Pet introduzidas na mochila.

3. Se o encarte publicitário está mal colocado ou amassado, insira a mão na fenda que existe
na mochila e suavize as áreas afetadas.

I) 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.
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