
CONTEÚDO DO KIT: PROPEL

PASSO 2: OPERAÇÃO
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SEGURANÇA

1. Insira a ficha da Tocha PROPEL na tomada vermelha da unidade TIG 
Brush e gire no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixa.

2. Gire a manga-guia posterior da Tocha PROPEL no sentido dos ponteiros 
do relógio até parar de girar.

3. Insira a escova, começando por encaixar a base de 
metal no bocal frontal da proteção branca, até que 
a base da escova não esteja visível.

4. Gire a manga-guia posterior no sentido dos ponteiros do relógio até 
que 12-15 mm da ponta da escova fiquem expostos.

5. Insira o cabo preto de terra na tomada preta da unidade TIG Brush 
e gire no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixo.

6. Prenda o grampo do cabo à peça de trabalho.

7. Coloque a Alimentação (POWER) em Modo de Espera 
(STANDBY). 

8. Insira o cabo de alimentação na unidade TIG Brush e ligue à tomada da 
rede elétrica.

1. Certifique-se de que o interruptor traseiro da unidade TIG Brush está ligado e iluminado.

2. Selecione o modo de operação (Limpar/Polir-Gravar/Imprimir).

3. Defina as configurações de Alimentação (POWER) para o Modo PROPEL ao usar a 
Tocha PROPEL.

4. Verta o líquido de limpeza num recipiente adequado que permita submergir a escova.

5. Mergulhe a escova no líquido de limpeza, certificando-se de que toda a escova 
fica molhada.

6. Mantenha a escova molhada durante a operação para evitar marcas de queimadura 
na peça de trabalho.

7. Enxague a superfície tratada com água limpa, removendo todo o líquido de limpeza.

8. Pulverize líquido neutralizante sobre a área tratada e enxague com água limpa.

9. Seque com um pano limpo.

1. Enxague a escova com água corrente limpa após 
a utilização.

2. Depois de arrefecer, remova e enxague a escova, 
a proteção branca e o conjunto da bucha.

3. Deixe secar antes de voltar a montar.
4. Guarde a proteção ao descartar a escova usada.

PASSO 3: LIMPAR

• VERIFICAR SE A UNIDADE APRESENTA 
DANOS ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. 

• O OPERADOR DEVE UTILIZAR PROTEÇÃO 
PARA OS OLHOS, MÁSCARA E LUVAS.

• UTILIZAR APENAS EM ÁREAS BEM 
VENTILADAS.

• MANTER A UNIDADE SECA.
• UTILIZAR APENAS ALIMENTAÇÃO CA 

MONOFÁSICA 120 V/230 V*.
• CONSULTAR AS INFORMAÇÕES DE 

SEGURANÇA DO LÍQUIDO NA FICHA DE 
DADOS DE SEGURANÇA.

• LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA 
MAIS INFORMAÇÕES.

Deve sempre usar a proteção isolante 
respetiva ao trabalhar com a Tocha 
PROPEL

Peça de trabalho

120 V CA/230 V CA* 
Monofásico

PASSO 1: MONTAGEM

DICA
Não pressione com 
força. Para maior 
eficiência e rapidez, 
use apenas a ponta 
da escova.

*Modelos 240V TBX
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Unidade TIG Brush

Cabo preto com 
grampo

Líquido de 
Limpeza

Escovas x 10

Cabo de 
alimentação

Líquido 
neutralizanteFrasco de líquido

Garrafa 
pulverizadora Tocha PROPEL


