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MANUAL DE
INSTRUÇÕES



INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DE USAR
Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este dispositivo. Estas informações irão 
ajuda-lo a familiarizar-se com o seu novo dispositivo, conhecer todas as suas funções e partes, 
conhecer detalhes importantes sobre o seu primeiro uso.
Seguir o manual de instruções para uso evita danos ao dispositivo e a perda dos seus direitos 
decorrentes de uso indevido. 
Não nos responsabilizamos por qualquer dano que ocorra por estas instruções não serem 
seguidas. 
Guarde este manual para consultas futuras. 

CARACTERÍSTICAS
Desenvolvido especialmente para o banho das crianças. A temperatura é facilmente visualizada. 
Poderá ser utilizado para verificação da temperatura da água como também a temperatura 
ambiente. 

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO
• Alerta: Não coloque água quente em cima do termômetro. Isso poderá ocasionar acidentes 
    e a quebra do termômetro. 
• Coloque o termômetro na água da banheira;
• Deixe-o boiando de 30 a 60 segundos;
• Após leia a temperatura indicada na faixa de medição.

IMPORTANTE:
• Não lavar em lava-louças ou lavadoras de roupa;
• Guardar em local seco, longe de luz e calor; 
• Não exponha o termômetro a raios solares. O líquido vermelho do instrumento pode-se tornar
    transparente. 
• Não bata;
• Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças;
• Se a coluna mostrar separação do líquido, não use o termômetro. 
• Não coloque o termômetro próximo do fogo. 
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ESPECIFICAÇÕES:
Faixa de Temperatura: 0°C a 60°C (40°F a 124°F); 
Divisão: 2°C;
Precisão: ±2°C (Entre: 35°C a 45°C);
Material: Base de plástico ABS757 atóxico e enchimento ecológico.
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GARANTIA

Meses6
A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência 
técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. 
Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota 
fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.


