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A Colher Termômetro Incoterm foi especialmente desenvolvida para facilitar a 
alimentação do seu bebê, apresentando a temperatura do alimento. Minimizando 
assim, os riscos de queimaduras e também de contaminação causada pelo sopro do 
alimento na intenção de resfriá-lo. Garantia de segurança para um momento tão 
importante na vida de seu bebê. 

Escala de medição: 0°C ~ 60°C
Resolução: 0.1°C      
           

Exatidão: +-1°C
Alimentação: LR1130 (inclusas)

Em caso de temperaturas superiores a 47,5°C, aguardar o resfriamento do 
alimento. Evite resfriar o alimento do seu bebê soprando.

     Produto fabricado com plástico 
atóxico;
     Lavar somente a parte côncava da 
colher;
     Produto com desligamento 
automático após ± 2 minutos sem 

pressionar o botão on/°C/°F;
    O botão on/°C/°F é utilizado para 
ligar e mudar as unidades de medição;

A temperatura dos alimentos deve estar entre 5°C até o máximo de 10°C acima da 
temperatura corporal, ou seja, entre 41°C e 47°C, como forma de se evitar 
queimaduras.

INSTRUÇÕES DE USO E LIMPEZA
Pressione o botão ON/°C e °F para ligar o instrumento.
Pressione o botão ON/°C e °F para selecionar a unidade de medição.
Este instrumento não é a prova d’água e poderá ser limpo com um detergente neutro 
e com temperatura da água abaixo de 60 °C. Não expor a área do visor em água 
corrente.

Recomendação Importante

Advertência
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Visor

26.6ºC

Liga

Sensor
Zona resistente a água
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Origem: China

C A C 
(51) 3245.7141
      3245.7106

atendimento@incoterm.com.brwww.incoterm.com.br

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
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