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MMAANNUUAALL  DDEE  OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  

AQUECEDOR DE SOPA E FEIJOADA 

 

ESPECIFICAÇÃO 
 

Modelo:  U-SK-SB-6000B 

Capacidade: 10L 

Tensão:  220V/60HZ, 110V/60HZ, 400W 

Peso: 4.5kg 

Dimensão: 39cm de altura, 34.5cm diâmetro 
 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

� Conecte o Aquecedor de sopa e feijoada na tomada de acordo com sua voltagem. 

� Use o aquecedor somente em banho-maria. Adicione 0,6L de água entre a tela de aço 

inoxidável e a estrutura interna de alumínio. Ao encher de água, verifique se não ultrapassou o limite 

permitido pelo Aquecedor de Sopa. Se houver algum excesso de água, retire imediatamente. Nunca 

permita que a tela de aço inoxidável flutue mesmo que esteja vazia. 

� O controle de temperatura deve ser configurado entre 1 e 8 e sempre manuseie o aquecedor 

com a configuração mais baixa, para manter a temperatura correta para servir o alimento. Mantenha na 

temperatura alta quando a configuração estiver entre 8 e 12. 

� Uma lâmpada neon brilhará quando o aquecedor estiver ligado. Coloque o mostrador (dial) na 

posição 0 para desligar.  

� Desligue o Aquecedor de sopa e feijoada da tomada da parede, para isolá-la da fonte de 

energia elétrica. 

� Sempre mantenha a tampa dobrável removível anexada e na posição fechada quando não 

estiver servindo o alimento. 

� Nunca mova ou carregue o Aquecedor quando estiver ligado, ou contendo alimentos quentes. 

� Alimentos derramados devem ser removidos imediatamente de todas as superfícies 

exteriores. A tela de aço inoxidável e a tampa podem ser lavadas em uma máquina de lavar louça. A 

parte externa do equipamento e o cabo superior devem ser limpos com um pano úmido com sabão. 

� Certifique-se de que o Aquecedor esteja desligado quando não estiver em uso, ou quando 

você estiver enchendo ou limpando. 

� Não use jatos de alta pressão para limpar o Aquecedor. 

IMPORTANTE: Nunca submerja o produto em água, pois pode causar sérios danos 
anulando a sua Garantia. 

 

AVISO: 
- Este aparelho deve ser aterrado. 
- Não opere o aquecedor se ele estiver vazio. 



 
 

 


