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MAÇARICO COM 3 BICOS
1º) Verifique se estão fechados os registros antes de conectar ao botijão.
2º) Após a conecção, abra primeiro o registro próximo ao botijão. O aparelho estará pronto para uso.
3º) Caso perceba qualquer tipo de defeito no aparelho, não tente conserta-lo e nem usa-lo. Troque-o em seu 
revendedor.
4º) Ao final do uso feche primeiro o registro próximo ao botijão evitando assim o acumulo do gás na 
mangueira.
5º) Logo que a chama do aparelho estiver bem fraca, fechar registro próximo ao cabo.
6º) Nunca deixe o aparelho conectado ao botijão quando não estiver sendo utilizado.
7º) Nunca deixe o registro próximo ao botijão aberto sem que o aparelho esteja aceso.
8º) É aconselhável o uso de luva anti chamas.
9º) Para maior segurança, mantenha o aparelho guardado longe de umidade e do alcance de crianças.
10º) No aparelho de solda especial com troca de bicos, sempre trocar o bocal e o injetor respectivamente para 
que não de diferença de chama.
11º) Produto descartável, garantia de 90 dias após emissão da Nota Fiscal.
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