Como abasteço minha Enobag com vinho?

Sua EnoBag contêm uma bag metalizada, com uma torneirinha, para que
você possa preenchê-la com vinho e se servir com praticidade. A bag
possui capacidade para até 3 litros de vinho, mas não é necessário usá-la
em sua capacidade máxima.
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Siga o passo a passo:
1. Encaixe a boca da bag metalizada no gargalo da garrafa, ela foi
desenvolvida para o encaixe em garrafas usais de vinho.

2. Vá virando gentilmente a garrafa enquanto segura a boca da bag encaixada no gargalo. É
importante fazer este processo com cuidado para que entre o mínimo de ar na bag.
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3. Agora, com sua bag metalizada preenchida com vinho ,
encaixe a torneirinha pressionando apenas até o primeiro nível,
dando somente um clique.
A torneirinha deve estar
fechada desta maneira para que
você possa reutilizar sua bag.
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ATENÇÃO: AO INSERIR A TORNEIRINHA, CLIQUE APENAS UMA VEZ
PARA FECHAR PRESSIONANDO SOMENTE ATÉ O NÍVEL 1!
CASO A TORNEIRINHA SEJA PRESSIONADA ATÉ O NÍVEL 2 OU 3, SUA
BAG FICARÁ BLOQUEADA PERMANENTEMENTE E NÃO PODERÁ SER
REUTILIZADA.

3
2
1

Como servir o vinho?

Com cuidado, coloque a bag dentro do compartimento térmico da sua Enobag.
Posicione a torneirinha de forma que ela se encaixe na abertura frontal da EnoBag.
Rompa o lacre vermelho da torneirinha ( necessário apenas no primeiro uso).
Posicione o dedo polegar no botão vermelho central, o dedo indicador e médio nas
abas vermelhas laterais da torneirinha.
Posicione sua taça abaixo da torneirinha.
De forma delicada, com o dedo polegar apoiado no botão vermelho, eleve as abas
laterais simultaneamente com o dedo indicador e médio.

Para que sua bag (bolsa que serve de recipiente para o vinho) dure muito e possa ser reutilizada
Cuide bem
da sua bag!

muitas vezes:
lave-a apenas com água corrente logo após o uso.
Deixe secar à sombra e pendurada de forma que toda água da lavagem possa escorrer.
Guarde em um local arejado.

