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CARO CLIENTE: Obrigado por escolher 
a Chopeira Residencial Maxicooler Ter-
moelétrica BENMAX. Agradecemos a 
preferência e o parabenizamos pela sua 
aquisição.

Tenha certeza de que está adquirindo 
um produto moderno, seguro e de alta 
qualidade.  A Chopeira Residencial Ma-
xicooler Termoelétrica BENMAX foi sub-
metida a rigorosos testes de qualidade 
para oferecer a melhor experiência de 
uso.

Design atraente, compacta, portátil e de 
fácil manuseio, ela irá encantar você!
Agora, leia atentamente este manual e 
guarde-o em local seguro para futuras 
consultas.

INTRODUÇÃO
1.
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Esta é uma chopeira residencial, equi-
pada com um sistema de refrigeração 
termoelétrico e sistema de pressão 
com cartucho de CO2 16g. Compatível 
com todos os barris de 5 litros pres-
surizados ou não, tambem compativel 
com o Barril Beer Me Back, que permite 
a utilização de qualquer tipo de cerve-
ja, lata, garrafa ou chope artesanal de 
sua preferência. (Consulte, junto a seu 
revendedor, a disponibilidade do barril 
Beer Me Back).

A Chopeira residencial Maxicooler é 
programada para alcançar a temperatu-
ra de 2º a 12°C em um período de 15/17 
horas, mantendo sua cerveja gelada 
por um tempo indeterminado. Contudo, 
recomendamos que você resfrie o bar-
ril antes de colocá-lo na Chopeira, de 
modo a acelerar o processo.

1.Tampa superior
2. Estojo cartucho Co2
3. Torneira
4. Conectores
5. Display led
6. Controle de temperatura
7. Dreno
8. Bandeja para gotejamento
9. Regulador de Co2
10. Abre e fecha
11. Área de ventilação
12. Cabo de energia
13. Botão liga e desliga

2.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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ACESSÓRIOS INCLUSOS:

1. Sistema Extrator T para barril sem pressão (1a, 1b, 1c)
2. Bombinha de limpeza
3. Cartuchos de CO2
4. Taxinha de perfuração
5. Borracha de ajuste para barril sem pressão  
6. Anéis de vedação para sistema extrator
7. Anéis de vedação para cartucho de CO2 
8. Adaptadores para barril pressurizado (peça de reserva)
9. Mangueira para torneira (peça de reserva)
10. Manopla para torneira 

ESPECIFICAÇÕES

VOLTAGEM BIVOLT:  127V/220V

CAPACIDADE DISPONÍVEL PARA BAR-
RIL DE CHOPE

5 litros

POTÊNCIA 65W

CONDIÇÕES DE RESFRIAMENTO 2~12ºC ajustáveis

NÍVEL DE BARULHO ≤38dB(A) (barulho no ambiente ≤25dB(A))

DIMENSÕES 43 x 27,2 x 41,4cm (AxLxP)

PESO LÍQUIDO 6,8 Kg

SISTEMA DE ESCOAMENTO MANUAL
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3.
PRIMEIROS PASSOS

Ligue sua chopeira, escolha o modelo 
de barril que irá utilizar e siga o passo 
a passo.

BARRIL PRESSURIZADO:

1. Complete o interior da chopeira com  
800 ml de água gelada.
NOTA: Nessa etapa, para acelerar o 
processo e alcançar a temperatura de 
2 graus em apenas 5 minutos, acon-
selhamos colocar cubos de gelo junto 
à água. Esse processo irá resultar em 
muito mais velocidade para alcançar a 
temperatura desejada.
2. Insira seu barril pressurizado, previa-
mente gelado, dentro da chopeira.
3. Conecte, no topo do barril, o adapta-
dor para barris pressurizados.
4. Faça a conexão da mangueira da 
torneira no adaptador de barril pres-
surizado e pronto! Você já pode tomar 
seu chope preferido, no conforto da sua 
casa.

BARRIL SEM PRESSÃO -
DIVERSAS MARCAS:

1. Complete o interior da chopeira com 
800 ml de água gelada.
NOTA: Para acelerar o processo e al-
cançar a temperatura de 2 graus em 
apenas 5 minutos, aconselhamos co-

locar cubos de gelo junto à água. Esse 
processo irá resultar em muito mais 
velocidade para alcançar a temperatura 
desejada.
2. Com o seu barril previamente gelado, 
retire o lacre da parte superior.
3. Pegue seu sistema de extração em 
forma de (T) e insira no barril sem pres-
são, logo após, insira dentro da chopei-
ra.
4. Conecte o plugue da mangueira da 
torneira e o plugue da mangueira do 
co2.
NOTA: Sempre que for utilizar um car-
tucho de co2 16g, manter a válvula de 
registro fechada, no topo da tampa. 
Esse processo irá evitar a perda do 
gás do cilindro. Abra somente quan-
do necessário, levando a posição + de 
acordo com sua predileção por mais ou 
menos espuma. 
5. Desrosqueie o estojo de co2 e, em se-
guida, insira um cartucho de 16g e ros-
queie novamente, até que seja furado e 
o processo de pressão seja iniciado.
NOTA: No momento em que você esti-
ver instalando o estojo com o cartucho 
de co2, um click deverá ser escutado. 
Continue rosqueando até que o barulho 
cesse por completo.
6. Abra um pouco da válvula de co2 
por 5 segundos, retorne à posição “-“ e 
pronto! Você já pode tomar seu chope 
preferido, no conforto da sua casa.
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BARRIL BEER ME BACK - 
REUTILIZÁVEL - SEM PRESSÃO:

1. Complete com 800 ml de água o inte-
rior da chopeira.
NOTA: Nessa etapa, para acelerar o 
processo e alcançar a temperatura de 
2 graus em apenas 5 minutos, acon-
selhamos colocar cubos de gelo junto 
à água. Esse processo irá resultar em 
muito mais velocidade para alcançar a 
temperatura desejada.
2. Complete o Barril Beer Me Back com 
a cerveja ou chope de sua preferência.
NOTA: Nesse caso, quando completar 
seu barril, seu chope provavelmente já 
estará gelado e, portanto, você poderá 
colocá-lo diretamente dentro da cho-
peira.
3. Conecte o plugue da mangueira da 
torneira e o plugue da mangueira do 
co2.
NOTA: A tampa do Barril Beer Me Back 
possui o mesmo formato do sistema de 
extração “T“, dessa forma, basta conec-
tar os dois plugues.
4. Manter a válvula de co2 fechada. 
Esse processo irá evitar a perda do gás 
do cartucho. Abra somente quando ne-
cessário: para “+” de acordo com a sua 
predileção por mais ou menos espuma. 
5. Desrosqueie o estojo de co2 e, em 
seguida, insira um cartucho de 16g e 

rosqueie novamente, até que seja fura-
do e o processo de pressão seja inicia-
do.
NOTA: No momento em que você esti-
ver instalando o estojo com o cartucho 
de co2, um click deverá ser escutado. 
Continue rosqueando até que o barulho 
cesse por completo.
6. Abra um pouco da válvula de co2 
por 5 segundos, retorne à posição “-“ e 
pronto! Você já pode tomar seu chope 
preferido, no conforto da sua casa.

TROCA DA ÁGUA DE
RESFRIAMENTO

Recomenda-se substituir a água de res-
friamento sempre que for trocar o barril 
de chope.

1. Abra o dreno, na parte frontal da cho-
peira. É possível despejar a água direta-
mente em uma pia ou retirá-la utilizan-
do a bandeja de gotejamento. Caso for 
utilizar a bandeja de gotejamento, certi-
fique-se de que esta esteja corretamen-
te posicionada para evitar vazamento.  
A bandeja para gotejamento tem capa-
cidade para 450ml de água.
2. Depois de retirar toda a água, feche o 
dreno e proceda com a limpeza.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Para este procedimento, reserve 
exclusivamente um pano seco e macio.
2. Para limpar, desligue o aparelho, use 
somente água e evite qualquer tipo de 
material abrasivo/químico.
3. Utilize o Kit de limpeza que 
acompanha sua chopeira. (Complete 
a bombinha com água, deixe a torneira 
aberta e faça a retrolavagem).
NOTA 1: É possível desmontar a 
torneira para facilitar o procedimento.
NOTA 2: Não utilize máquina de lavar 
louça para nenhuma peça ou acessório 
da chopeira.
4. Limpe a parte interna, bandeja de 
gotejamento e acessórios.
5. Se, por ventura, não for utilizar a 
chopeira por um longo período, deixe-a 
desligada da tomada.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Precauções básicas de segurança de-
vem ser seguidas para reduzir o risco 
de incêndio, choque elétrico e/ou feri-
mentos:
1. Remova todo o material da embala-
gem e verifique cuidadosamente se a 
sua chopeira está em perfeitas condi-
ções.
2. Nunca utilizar este produto se não 
estiver em uma superfície plana. 
3. Para se proteger contra o risco de 
choque elétrico, cuidado para não der-
ramar água sobre o cabo ou qualquer 
outra parte elétrica do aparelho.
4. Desligue o aparelho após o uso e 
sempre antes de limpar.

5. Mantenha sempre o aparelho longe 
de fontes de calor como fogões, chur-
rasqueiras ou pratos quentes. Além dis-
so, deixar a uma distância de 15cm da 
parede. Um ambiente arejado é funda-
mental ao bom funcionamento.
6. Não use acessórios que não sejam 
recomendados pelo fabricante.
7. Crianças devem ser supervisionadas 
para garantir que não brinquem com o 
aparelho.
8. Limpeza/manutenção somente por 
adulto.
9. Nunca limpar com abrasivos ou ou-
tros produtos químicos. 
10. Utilize apenas um produto por to-
mada.
11. Este aparelho destina-se à utiliza-
ção doméstica e similar.

NOTA: Este aparelho NÃO se destina 
a ser utilizado por crianças, pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas ou com falta de 
experiência, salvo se tiverem recebido 
supervisão ou instruções relativas à 
utilização do aparelho por uma pessoa 
responsável pela sua segurança.
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

A torneira não funciona
ou não fornece chope.

Estão sendo
produzidas muitas
bolhas ou espumas.

O chope flui muito
lentamente.

1. Vazamento no tubo por pro-
blemas de conexão ou o CO2 
não está fluindo.
2. Não há chope no barril ou o 
barril não está instalado.
3. Não há gás CO2 no cartucho.
4. A válvula de pressão do CO2 
está fechada.

1. Conecte o tubo adequadamente.
2. Troque o barril por um novo.
3. Troque o cartucho de CO2 por 
um novo.
4. Ajuste o Botão Regulador de 
Pressão de CO2 para a posição 

“+“ por alguns segundos e feche.

1. Utilize a forma correta de re-
tirar o chope, posicione o copo a 
45º graus.
2. Resfrie o chope até 3-7 ‘C.
3. Deixe o barril de chope des-
cansar e aguarde até que não 
haja nenhuma bolha.
4. Retire um pouco da pressão. 

1.1. Ajuste o botão Regulador 
de Pressão de CO2 para aumen-
tar a sua pressão.
1.2. Verifique se o tubo de CO2 
tem vazamento e, se necessário, 
substitua-o.
2. Troque o tubo de CO2.

1. O chope está sendo retirado 
da forma errada.
2. A temperatura do chope está 
alta (o ideal é de 3-7 C‘).
3. O barril foi agitado antes da 
utilização.
4. O barril está com muita pres-
são (normal para algumas mar-
cas).

1. Pressão insuficiente de CO2. 
2. Existe vazamento na conexão 
ou no tubo.

4.
POSSÍVEIS PROBLEMAS 
E SOLUÇÕES:
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5.
GARANTIA, 
EXCLUDENTES 
E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

A BENMAX garante a todos os seus pro-
dutos o prazo de garantia de 12 (doze) 
meses, já inclusa a garantia legal dos 
primeiros noventa dias, contados a par-
tir da emissão da nota fiscal de venda, 
contra defeitos de fabricação.

A garantia só terá validade se acompa-
nhada de sua nota fiscal corresponden-
te. Caso o produto apresente defeito 
nos 30 (trinta) primeiros dias, a partir 
da emissão da nota fiscal, todo e qual-
quer custo de transporte será de res-
ponsabilidade da BENMAX. Após esses 
30 (trinta) dias iniciais, o deslocamento 
até a assistência técnica mais próxima 
será de responsabilidade do cliente. 

GARANTIA VÁLIDA SOMENTE EM
TERRITÓRIO NACIONAL.

FICAM FORA DA GARANTIA:

Peças que se desgastam naturalmente 
com o uso regular; danos à parte 
externa do produto, bem como peças e 
acessórios; uso indevido; negligência; 
danos no transporte; manuseio 
inadequado ou indevido; produto ligado 
em rede elétrica diversa ao especificado; 
pico de energia excessiva; lacre violado 

ou manuseado por pessoa diversa do 
autorizado.

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO:

Esta marca indica que o produto não 
deve ser descartado com outros resíduos 
domésticos para impedir danos ao meio 
ambiente ou à saúde humana, causados 
pela eliminação incontrolada de resíduos. 
Recicle-o responsavelmente para promover 
a reutilização sustentável dos recursos 
materiais.
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EM CASO DE DÚVIDAS OU
OUTROS ESCLARECIMENTOS,

ENTRE EM CONTATO COM NOSSO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA OU SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE.

ASSISTÊNCIA@BENMAX.COM.BR
Solicitação de assistência/abertura 

Ordem de Serviço - solicitação de peças - 
acessórios - assistência mais próxima.

SAC@BENMAX.COM.BR
dúvidas sobre o produto - onde encontrar - 

como adquirir - esclarecimentos. 



www.benmax.com.br  I  sac@benmax.com.br


