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QUALIDADE EM QUE PODE 
CONFIAR

A Ensitech está empenhada em fornecer produtos, serviços e soluções da mais 
alta qualidade para todos os nossos clientes. Para atingir este objetivo, aderimos 
ao processo de SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE que cumpre os requisitos 
da ISO 9001:2015 para o seguinte âmbito: projeto, fabrico, fornecimento e 
reparação de sistemas de limpeza de soldadura TIG Brush. 
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OFERTA!
Registe a sua Garantia Online e 
amplie a sua garantia de 2 
anos sem custos adicionais!
A Ensitech oferece uma garantia ampliada de 6 meses* para qualquer nova Unidade de Controlo 
TIG Brush cujas informações de garantia estejam registadas no site da TIG Brush 
www.tigbrush.com/warranty.

Registar a sua TIG Brush online e ativar a garantia é fácil e vincula o produto ao comprovativo de 
compra e ao serviço de garantia. A ativação da garantia online também simplifica a verificação da 
compra em caso de reclamação de garantia. 

A garantia ampliada da TIG Brush é emitida com a condição de que irá concluir a ativação da 
garantia online num prazo de 30 dias após a compra e depois de enviar em anexo o comprovativo 
de compra. A garantia aplica-se apenas à Unidade de Controlo TIG Brush e não inclui cabos, Tocha 
PROPEL, consumíveis ou qualquer outro acessório TIG Brush.

*Para aceder aos Termos e Condições completos da garantia da sua TIG Brush, consulte (Garantia Contra Defeitos 
Ensitech) na página 28 deste Manual de Instruções.

O registo é rápido e fácil. Vá para www.tigbrush.com/warranty

LEIA-ME



4 Manual de Instruções TIG Brush™
2022

PREFÁCIO

Este manual de instruções é uma ferramenta importante e foi concebido para o 
ajudar a tirar o máximo partido dos seus produtos Ensitech. Recomendamos que o 
mantenha sempre próximo da sua TIG Brush. 

Dedique algum tempo a ler este manual, pois ele fornece aos utilizadores os 
procedimentos operacionais necessários e as precauções de segurança 
essenciais para uma operação segura e adequada da TIG Brush.

Com uma utilização e manutenção corretas, a sua TIG Brush dar-lhe-á certamente 
um serviço confiável por muitos anos.

Devido a melhorias contínuas, a Ensitech Pty Ltd reserva-se o direito de fazer 
alterações nas especificações e atualizar este Manual de Instruções.

© 2022 Ensitech Pty Ltd

PREFÁCIO
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AVISO
ESTE É O SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA. É USADO 
PARA ALERTAR SOBRE OS RISCOS DE POTENCIAIS LESÕES 
EM PESSOAS. OBSERVE TODAS AS MENSAGENS DE 
SEGURANÇA QUE SE SEGUEM A ESTE SÍMBOLO PARA EVITAR 
POSSÍVEIS LESÕES.

SÍMBOLO PARA “GARANTIA ANULADA” OU “TRABALHO 
DANIFICADO” 

INDICA UMA SITUAÇÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSA. SE NÃO 
FOR EVITADA, PODE RESULTAR EM LESÕES LEVES OU 
MODERADAS. TAMBÉM PODE ALERTAR CONTRA PRÁTICAS 
INSEGURAS.

ATENÇÃO

ESTE SÍMBOLO INDICA UMA SUBSTÂNCIA PERIGOSA QUE 
PODE CAUSAR LESÕES LEVES OU MODERADAS. ALGUNS 
KITS TIG BRUSH PODEM SER ENVIADOS CONTENDO 
LÍQUIDOS PERIGOSOS. VERIFIQUE CUIDADOSAMENTE AS 
FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA.

SÍMBOLOS DE ALERTA DE SEGURANÇA E FRASES 
DE SEGURANÇA

PREFÁCIO
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www.tigbrush.com/contact

Ensitech Pty Ltd
Unit 1/144 Old Bathurst Road
Emu Plains NSW 2750
Austrália
Telefone: +61 2 4735 7700
E-mail: info@ensitech.com.au

Ensitech Inc
340 Marshall Ave, Bldg#104
Aurora IL 60506
Estados Unidos
Telefone: +1 630 405 6440
E-mail: info@tigbrush.com

PARA:

• Publicações de segurança do produto
• Atualizações do proprietário atual
• Questões sobre a segurança do produto
• Informações sobre conformidade com normas e regulamentos
• Questões sobre aplicações de produtos especiais
• Questões sobre modificações de produtos
• Relatório de acidentes

CONTACTO
O seu distribuidor/revendedor TIG Brush local ou a Ensitech:

PREFÁCIO
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REGISTO DE REVISÕES

Edição original do Manual: agosto de 2016
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Revisão 2: fevereiro de 2020
Revisão 3: julho de 2022
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INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição da sua TIG Brush! 

Projetada, desenvolvida e fabricada na Austrália pela Ensitech, a escova TIG 
Brush é um sistema eletroquímico de acabamento superficial. Utiliza a ação 
combinada de corrente elétrica, calor e química para fornecer um acabamento 
rápido ao metal. Este sistema é conhecido pela sua capacidade de remover 
manchas de calor de soldaduras TIG e MIG em aço inoxidável. Além disso, a TIG 
Brush pode realizar outras funções, como polimento de superfícies metálicas, 
impressão indelével de logótipos, texto e até gravação/causticação. 

Para ir ao encontro das suas necessidades específicas, estão disponíveis várias 
opções. Os modelos 440, 550 e 700 oferecem diferentes níveis de potência para 
trabalhos ligeiros em metais finos, mas também para a remoção de manchas de 
calor profundas em peças de metal maiores. Consulte a secção S5 para obter 
mais informações. 

Estão disponíveis vários líquidos próprios para as diferentes operações. Existem 
solventes para remoção de adesivo e preparação de soldadura, ácidos para 
remoção rápida de manchas de calor com neutralizadores compatíveis e soluções 
neutras para trabalhos seguros para alimentação. Consultar secção 7.3. 

Existem várias ferramentas disponíveis para ativar as diferentes operações. 
A Vareta Clássica (Classic Wand) para trabalhos gerais, a PROPEL para o 
utilizador mais sofisticado e a Vareta Flexível (Flexi-Wand) para os trabalhos de 
difícil acesso. Consultar secção 4.2 

Quando usado em conjunto com o Kit de Marcação e os estênceis personalizados 
ou de utilização única, a TIG Brush também permite marcar o aço inoxidável de 
forma permanente com uma impressão ou gravação indelével. Para mais 
informações sobre o Kit de Marcação, consulte 
www.tigbrush.com/products/branding-kit. 

Além do aço inoxidável, a TIG Brush também pode ser utilizada noutros metais, 
como latão, cobre e alumínio. Entre em contacto com a equipa do seu 
distribuidor/revendedor TIG Brush local para obter mais informações ou visite o 
nosso site www.tigbrush.com

S1 INTRODUÇÃO
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S2 PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Cumpra todas as informações de segurança, avisos e precauções para se proteger 
a si e aos outros. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos 
pessoais e/ou danos ao produto ou à propriedade.

Leia atentamente esta documentação antes de operar o equipamento. Guarde 
estas instruções para consulta futura.

Antes de utilizar a TIG Brush, certifique-se de que o ambiente de trabalho está 
bem ventilado e afastado de quaisquer substâncias combustíveis. Certifique-se de 
que todos os equipamentos necessários estão disponíveis.

Não utilize a TIG Brush para outra finalidade que não as descritas neste manual. A 
não observância deste aviso pode resultar em danos permanentes à TIG Brush, 
danos à peça de trabalho, ferimentos ao operador e invalidar a garantia.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

A TIG Brush é um dos aparelhos mais seguros da sua classe. Porém, devem ser 
tomados alguns cuidados com a utilização da TIG Brush, tal como com qualquer 
limpador de soldadura eletrolítico/eletroquímico.

• A TIG Brush utiliza ácidos suaves; o operador deve usar luvas para evitar 
contacto prolongado com qualquer um dos líquidos.

• O operador deve usar óculos de proteção ou óculos de segurança para evitar 
que o líquido salpique para os olhos.

• Quando existir risco de inalação, o operador deve utilizar uma proteção 
respiratória tipo B (gases e vapores inorgânicos).

AVISO
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ATENÇÃO

S2 PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

• O líquido derramado sobre a pele deverá ser removido com água assim que 
possível.

• As fichas de dados de segurança estão disponíveis para todos os líquidos e 
devem ser lidas antes da utilização (para aceder às fichas de dados de 
segurança online, consulte 
www.tigbrush.com/resource-information/safety-data-sheets)

• A escova fica extremamente quente durante a utilização, acima de 200 °C 
(400 °F). Certifique-se de usar luvas de proteção ao tocar na escova durante 
a utilização ou logo após a utilização. Não coloque a escova perto de 
materiais inflamáveis.

• NÃO ligue a TIG Brush a nenhuma peça de metal que tenha uma máquina de 
soldar ou outro equipamento (de limpeza) acoplado. As máquinas de soldar 
podem produzir uma tensão de circuito aberto, que pode exceder 120 volts. 
Embora a TIG Brush tenha sido projetada para suportar até 150 volts, sob 
certas circunstâncias uma máquina de soldar pode gerar uma tensão 
suficientemente alta para causar danos à escova.

• A TIG Brush produz uma corrente elétrica que pode gerar pequenas faíscas 
entre a escova e o metal a limpar.

• Também pode gerar hidrogénio (um gás invisível, mas explosivo). Utilize 
sempre o aparelho numa área bem ventilada. Não utilize o aparelho perto de 
substâncias inflamáveis ou em áreas onde gases inflamáveis densos (como 
vapor de gasolina) possam acumular-se.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado ou se a TIG Brush cair e 
apresentar danos, não utilize o aparelho. Entre em contacto com o seu 
fornecedor TIG Brush para inspecionar e, se necessário, reparar a escova.

• Não provoque curto-circuitos nos terminais, nem use a TIG Brush com uma 
vareta ou cabos danificados. Isso pode danificar permanentemente a TIG 
Brush e causar danos à peça de trabalho a limpar. As altas correntes 
envolvidas também podem causar aquecimento intenso da parte em 
curto-circuito ou danificada, podendo resultar em queimaduras ao operador.

• Certifique-se de que a TIG Brush está localizada num local onde não possa 
cair facilmente e causar ferimentos. Certifique-se de que os cabos não 
apresentam risco de as pessoas tropeçarem.
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Unidade de Controlo da 
TIG Brush

Cabo de terra preto

Cabo vermelho com pega

Pega

Vareta Clássica

Proteções isolantes* (curtas 
e longas)

Escova simples padrão**

Cabo de alimentação

* Se a escova for nova, utilize a proteção longa 
e mude para a proteção curta à medida que a 
escova se for desgastando.
** A escova simples padrão pode ser substituída 
por adaptadores e proteções para escova dupla 
ou quádrupla.

KIT CLÁSSICO3.1
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO BASE

Unidade de Controlo da 
TIG Brush

Cabo de terra preto

Pega flexível

Proteções isolantes* (curtas 
e longas)

Escova padrão

Cabo de alimentação

* Se a escova for nova, utilize a proteção 
longa e mude para a proteção curta à 
medida que a escova se for desgastando.

KIT CABO FLEXÍVEL3.2
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO BASE

KIT PROPEL3.3

Unidade de Controlo da TIG 
Brush

Cabo de terra preto

Tocha PROPEL

Proteção isolante da Tocha 
PROPEL

Escova da Tocha PROPEL

Cabo de alimentação
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45
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Controlo de 
alimentação

Controlo de Modo

Tomada do Cabo 
com pega, Pega 
flexível ou Tocha 
PROPEL

Tomada do cabo 
de terra

Interruptor 
ligar/desligar

Tomada

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO BASES3
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S4 OPERAÇÃO

PREPARAÇÃO

MONTAGEM

4.1

4.2

KIT CLÁSSICO4.2.1

1. Verifique se existem danos ou cabos descarnados na Unidade de Controlo da 
TIG Brush.

2. Certifique-se de que a Unidade de Controlo está seca.
3. Certifique-se de que o ambiente de trabalho está bem ventilado e afastado de 

quaisquer substâncias combustíveis.
4. Certifique-se de que os cabos não apresentam risco de as pessoas tropeçarem.
5. Certifique-se de que existe acesso imediato a água limpa e uma área adequada 

para lavagem.
6. Para remover todos os resíduos ácidos após a limpeza e/ou polimento, lave com 

água limpa, pulverize a área limpa com o neutralizador Ensitech recomendado e 
lave novamente.

7. Use equipamento de proteção individual adequado, conforme recomendado na 
ficha de segurança. Os requisitos mínimos são o uso de luvas para proteger as 
mãos do líquido e de óculos de segurança para evitar que o líquido salpique 
para os olhos.

Peça de trabalho

120 V CA/230 V 
CA* Monofásico
*Modelos 240V TBX

DEVE SER USADA 
PROTEÇÃO ISOLANTE!

Vareta

Proteção

Escova
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Consulte a ilustração na página 16.
1. Ligue a ficha do cabo com pega à tomada vermelha da Unidade de Controlo da 

TIG Brush
2. Aparafuse a Vareta Clássica à pega do cabo com pega
3. Coloque a proteção longa na escova padrão e aparafuse à Vareta Clássica
4. Ligue o cabo de terra à tomada preta do cabo de terra na Unidade de Controlo 

da TIG Brush
5. Coloque o interruptor de Alimentação (POWER) da parte traseira da máquina na 

posição Desligado (OFF)
6. Ligue o cabo de alimentação à tomada na parte traseira da Unidade de Controlo 

da TIG Brush e ligue-o à rede elétrica
7. Fixe o grampo de terra à peça de trabalho

KIT CABO FLEXÍVEL4.2.2

Consulte a ilustração acima.
1. Ligue a ficha da pega flexível à tomada vermelha da Unidade de Controlo da 

TIG Brush
2. Coloque a proteção longa na escova padrão e aparafuse à Pega Flexível
3. Ligue o cabo de terra à tomada preta do cabo de terra na Unidade de 

Controlo da TIG Brush

120 V CA/230 V CA* 
Monofásico

*Modelos 240V TBX

DEVE SER USADA 
PROTEÇÃO ISOLANTE!

Pega 
flexível

Proteção

Escova

S4 OPERAÇÃO



4. Coloque o interruptor de Alimentação (POWER) da parte traseira da máquina 
na posição Desligado (OFF)

5. Ligue o cabo de alimentação à tomada na parte traseira da Unidade de 
Controlo da TIG Brush e ligue-o à rede elétrica

6. Fixe o grampo de terra à peça de trabalho

KIT PROPEL4.2.3

Consulte a ilustração acima.
1. Ligue a ficha da Tocha PROPEL à tomada vermelha da Unidade de 

Controlo da TIG Brush
2. Gire a manga-guia no sentido dos ponteiros do relógio até que pare. 

NÃO enrole excessivamente a manga-guia!
3. Insira a ponta de latão da escova da Tocha PROPEL na Proteção até que 

encaixe na bucha. A escova deve deslizar para dentro da bucha com uma 
resistência mínima

4. Assim que a escova estiver assentada na bucha, gire a manga-guia meia 
volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxe levemente a 
escova para garantir que está bem encaixada

5. Retraia a escova de volta para a proteção, girando a manga-guia no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, deixando expostos 
aproximadamente 12-15 mm (3/8"- 5/8") da escova
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Deve sempre usar a proteção 
isolante da Tocha PROPEL ao 

trabalhar com a Tocha 
PROPEL

Peça de trabalho

120 V CA/230 V CA*
Monofásico

*Modelos 240V TBX

S4 OPERAÇÃO



4.3 LÍQUIDO DE LIMPEZA

Verta uma pequena quantidade de líquido de limpeza de soldadura no respetivo 
frasco. Coloque o frasco de líquido perto da área de trabalho, porque a ponta da 
escova será regularmente mergulhada no líquido durante a operação.

6. Ligue o cabo de terra à tomada preta de terra na Unidade de Controlo da 
TIG Brush

7. Coloque o interruptor de Alimentação (POWER) da parte traseira da máquina 
na posição Desligado (OFF)

8. Ligue o cabo de alimentação à tomada na parte traseira da Unidade de 
Controlo da TIG Brush e ligue-o à rede elétrica

9. Fixe o grampo de terra à peça de trabalho

19Manual de Instruções TIG Brush™
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S4 OPERAÇÃO



Peça de trabalho

Para um melhor 
desempenho, utilize 

apenas a ponta do pincel

Vareta

Escova

Proteção

Deve ser usada 
uma proteção 

isolante
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Consulte a ilustração na página 20.
1. Coloque a Alimentação (POWER) em Modo de Espera (STAND BY). Utilize 

sempre esta configuração ao ligar o grampo ou ao substituir a escova.
2. Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada elétrica 

de 110 V ou 240 V CA adequada, bem como à tomada de alimentação da TIG Brush.
3. Prima o botão ligar/desligar na parte traseira da unidade de controlo para ligar 

(ON). O interruptor deve estar iluminado.
4. Certifique-se de que a escova tem a proteção isolante e que o isolamento da 

vareta não está danificado.
5. Certifique-se de que a TIG Brush está ligada e que todos os equipamentos se 

encontram corretamente ligados, conforme descrito em S4.2.
6. Selecione o nível de potência e o modo de operação usando os interruptores 

rotativos. Consulte a secção 5 abaixo para mais informações.
7. Mergulhe o pincel no líquido de limpeza e aplique a ponta do pincel sobre a 

área soldada a limpar. Utilize apenas líquidos de limpeza recomendados; 
consulte S7.3.

8. Certifique-se de que a escova e a área de trabalho permanecem molhadas com 
líquido durante a limpeza.

9. Aplique a escova apenas durante o tempo necessário para remover a 
descoloração. A aplicação prolongada pode afetar a qualidade da superfície.

10. É normal que ocorram algumas faíscas leves no ponto em que a ponta da 
escova entra em contacto com a peça de trabalho, sobretudo em 
configurações de potência mais altas. Um excesso de faíscas durante um 
período de tempo prolongado numa determinada área pode causar corrosão 
superficial.

11. Quando atingir o acabamento superficial desejado, coloque a alimentação da 
TIG Brush em modo de espera (STAND BY).

12. A escova pode ficar muito quente durante e após a utilização. Coloque a 
escova numa superfície não inflamável e sem entrar em contacto com a peça 
de trabalho.

13. Tenha cuidado ao tocar na peça de trabalho, pois pode estar quente.
14. Enxague com água limpa abundante para remover todos os vestígios do líquido 

de limpeza. Para assegurar que os resíduos ácidos são removidos e evitar que 
quaisquer sais ácidos residuais recristalizem e formem uma “geada branca” 
na superfície de trabalho, utilize sempre o líquido neutralizante Ensitech 
recomendado; consulte S7.3.

OPERAÇÃO4.4
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S5 CONFIGURAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E MODO

CONFIGURAÇÕES DE MODO5.2

CONFIGURAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO5.1

Escolha a intensidade de limpeza necessária, selecionando a configuração apropriada 
com o Controlo de Alimentação.
MODO DE ESPERA - A potência não é transmitida à escova.

ESCOVA ÚNICA - Otimizado para utilização com a escova única Vareta Clássica e Pega 
Flexível.

PROPEL/ESCOVA AMPLA - Otimizado para utilização com Tocha PROPEL, 
acessórios de escova dupla e quádrupla e de gravação.

Escolha a ação a executar selecionando o modo aplicável com o botão de Modo 
(MODE).

LIMPAR - Este modo proporciona a limpeza mais rápida em cada 
configuração de alimentação, mas uma utilização prolongada pode fazer a 
superfície parecer leitosa. Use o modo POLIR/GRAVAR para retificar.

POLIR/GRAVAR - Este modo permite polir e gravar metal. Para polimento de 
metal, use TB-21 ou TB-25. Para gravação, use TB-95 com os acessórios do 
Kit de Marcação.

IMPRIMIR - Este modo permite imprimir a superfície se for usado com o TB-90 e os 
acessórios do Kit de Marcação.
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S6 MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

• Quando o aparelho não estiver em utilização, verifique se o botão 
ligar/desligar está desligado (OFF). Isso é confirmado quando nem o LED no 
interruptor traseiro nem o LED de “STAND BY” no painel frontal estão acesos.

• Ao terminar um turno de trabalho, desaparafuse a escova da Vareta Clássica e 
da Pega Flexível. Para remover a solução de limpeza, retire a escova da 
proteção isolante e enxague com água limpa a escova, a proteção e qualquer 
parte da Vareta Clássica ou da Pega Flexível que tenha entrado em contacto 
com o líquido. Pulverize com líquido neutralizante (TB-42 ao usar líquido de 
limpeza de soldadura TB-25 ou TB-21ND; ou TB-41 ao usar líquido de 
limpeza de soldadura TB-30ND) e enxague novamente. Deixe secar antes de 
voltar a montar.

• Quando terminar de utilizar a Tocha PROPEL, retire a escova e a proteção e 
enxague com água limpa. Enxague o conjunto da bucha e qualquer parte da 
Tocha PROPEL que possa ter resíduos de líquido de limpeza após a utilização. 
Depois de enxaguar os componentes com água limpa, pulverize com líquido 
neutralizante. Deixe secar antes de voltar a montar. Consulte o Manual de 
Instruções da Tocha PROPEL para obter instruções mais detalhadas sobre o 
procedimento correto para a manutenção da Tocha PROPEL. Enxague o 
grampo com água para remover a solução e evitar a corrosão.

• Use um pano húmido para limpar as salpicaduras de líquido da Unidade de 
Controlo da TIG Brush.

• Passado algum tempo, as salpicaduras e marcas podem acumular-se e ficam 
difíceis de eliminar.

Enxague os 
componentes 
da escova 
após a 
utilização

Vareta Escova

Remova a escova da vareta

6.1
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CONSUMÍVEIS

Os consumíveis estão disponíveis em distribuidores autorizados TIG Brush.

7.1 ESCOVAS
A escova desgasta-se com o uso e deverá ser substituída quando as cerdas atingirem 
aproximadamente 12 mm (3/8") de comprimento.

7.2 PROTEÇÃO ISOLANTE
A proteção isolante pode ser danificada ou afetada pelo calor. Se isso acontecer, 
devem ser adquiridas proteções de reposição.

7.3 LÍQUIDOS
Para melhores resultados, recomendamos o uso de líquidos originais da Ensitech.

Os líquidos Ensitech são certificados pela NSF e estão em conformidade com os 
requisitos do programa de registo “Non-Food Compounds” da NSF. A marcação NSF é 
uma garantia de que os líquidos de limpeza pré-soldadura, pós-soldadura e de 
soldadura da Ensitech foram testados e certificados por uma das organizações de 
certificação independentes mais respeitadas.

Consulte o seu distribuidor/revendedor TIG Brush local para obter mais informações 
sobre os líquidos disponíveis na sua região ou visite o nosso site 
www.tigbrush.com

• Líquido de limpeza pré-soldadura: auxilia na remoção de contaminantes de 
superfície antes da soldadura, como sujidade, óleo e resíduos de revestimentos 
protetores e/ou líquidos de corte, para assegurar um acabamento de qualidade 
superior.

• Líquidos de limpeza de soldadura: para limpeza, passivação e, opcionalmente, 
polimento. (Estão disponíveis líquidos biodegradáveis e de pH neutro.)

• Líquidos neutralizantes: para garantir a remoção de todos os resíduos do líquido 
de limpeza, equilibrar o nível de pH de qualquer líquido residual e evitar a 
ocorrência de “geada branca” causada pela cristalização de sais ácidos residuais.

• Líquido de acabamento: para fornecer um acabamento limpo, brilhante e 
resistente a impressões digitais.

• Líquido de impressão: pode ser usado com estênceis personalizados ou de 
utilização única para imprimir em aço inoxidável.

• Líquido de gravação: também usado com estênceis personalizados ou de 
utilização única para obter uma gravação personalizada profunda em aço 
inoxidável.



BUCHAS PARA TOCHA PROPEL7.4
A Bucha PROPEL é um elemento consumível que pode durar aproximadamente o 
tempo de 20 Escovas. As buchas de reposição são fornecidas com uma mola que 
deve ser substituída com a bucha.

Escovas ProteçõesLíquidos
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S8 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a TIG Brush não estiver a funcionar corretamente, consulte o seguinte guia de 
resolução de problemas antes de entrar em contacto com o seu distribuidor 
TIG Brush.

8.1 O BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DA 
UNIDADE DE CONTROLO NÃO ACENDE OU NÃO FUNCIONA 
CORRETAMENTE

1. Verifique se o cabo de alimentação está firmemente inserido na tomada da rede 
elétrica na parte traseira da Unidade de Controlo e se o ponto de alimentação 
está ligado.

2. Verifique se o cabo de alimentação apresenta danos e substitua-o, se 
necessário.

3. Utilize outro ponto de alimentação e cabo de alimentação para a verificação.
4. Se o procedimento acima não resolver o problema, entre em contacto com o 

seu distribuidor, revendedor ou com a Ensitech para obter instruções sobre 
como devolver a sua escova TIG Brush para avaliação.

8.2 OS LED DO PAINEL FRONTAL NÃO ACENDEM

1. Verifique se o cabo de alimentação está bem encaixado na parte traseira da 
Unidade de Controlo e se o ponto de alimentação está ligado.

2. Verifique se o botão ligar/desligar na parte traseira está na posição Ligado e 
iluminado em vermelho.

3. Se o procedimento acima não resolver o problema, entre em contacto com o 
seu distribuidor, revendedor ou com a Ensitech para obter instruções sobre 
como devolver a sua escova TIG Brush para avaliação.

8.3 A UNIDADE DE CONTROLO ESTÁ A EMITIR UM ZUMBIDO

1. Tente girar rapidamente cada botão de controlo pelas suas posições 
várias vezes.

2. Se o procedimento acima não resolver o problema, entre em contacto com o 
seu distribuidor, revendedor ou com a Ensitech para obter instruções sobre 
como devolver a sua escova TIG Brush para avaliação.
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S8 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8.4 AS LUZES FRONTAIS DA UNIDADE DE CONTROLO 
ESTÃO ACESAS, MAS O APARELHO NÃO LIMPA OU 
NÃO FUNCIONA TÃO BEM COMO SERIA NORMAL.

1. Verifique se as tomadas da Unidade de Controlo e as fichas estão limpas. 
Use uma pequena escova de aço e uma lixa para limpá-las. Volte as 
colocar os cabos da Unidade de Controlo, certificando-se de que estejam 
bem encaixados e fixos no seu lugar.

2. Limpe o grampo do cabo de terra com uma pequena escova de aço e 
certifique-se de que o grampo está bem fixado à peça de trabalho.

3. Toque com a escova no grampo do cabo de terra e verifique se ocorrem 
faíscas.

4. No caso da Vareta Clássica, desparafuse primeiro a escova da vareta e, 
depois, a vareta da pega. Verifique e limpe todas as roscas (internas e 
externas) com uma pequena escova de aço, volte a montar e repita o 
passo 3.

5. Na Tocha PROPEL, a pega de ajuste da escova da Tocha PROPEL gira 
suavemente? Caso contrário, entre em contacto com o seu distribuidor, 
revendedor ou com a Ensitech para obter instruções sobre como devolver 
a Tocha PROPEL para inspeção.

6. Na Tocha PROPEL, retire a proteção e a bucha da Tocha PROPEL, 
inspecione o conjunto em busca de sinais de corrosão ou de falta de 
garras. Se a bucha estiver suja, deverá limpá-la mergulhando-a numa 
pequena quantidade de TB-25 durante 5 a 10 minutos, enxaguar e 
neutralizar com o líquido adequado. Volte a colocar a bucha e a proteção, 
juntamente com uma nova escova, e repita o passo 3.

7. Se o procedimento acima não resolver o problema, entre em contacto 
com o seu distribuidor, revendedor ou com a Ensitech para obter 
instruções sobre como devolver a sua escova TIG Brush para avaliação.

Para evitar estes problemas comuns e evitar tempos de inatividade, é 
recomendável realizar uma limpeza regular, manutenção e substituir as peças 
desgastadas ou danificadas. Não continue a trabalhar com a TIG Brush se esta 
apresentar peças desgastadas ou danificadas, pois isso pode resultar em mais 
danos e possíveis ferimentos.
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S9 GARANTIA

GARANTIA CONTRA DEFEITOS ENSITECH
1. OBJETO DO DOCUMENTO

1.1  Este documento especifica a garantia contra defeitos 
fornecida pela Ensitech relativamente a determinados 
produtos fabricados pela marca.

2. GARANTIA CONTRA DEFEITOS

2.1  Sem limitar os direitos legais e sob sujeição da cláusula 7, 
a Ensitech garante às pessoas que adquirem os seguintes 
produtos, enquanto clientes de retalho, a um Revendedor 
autorizado da Ensitech na Austrália (ou diretamente à 
Ensitech) que tais produtos fabricados pela Ensitech (ou 
em seu nome) estão livres de defeitos de fabrico pelos 
seguintes períodos a partir da data de venda por parte do 
Revendedor Autorizado Ensitech ou da própria Ensitech 
(conforme o caso):

(a)  Unidades de Controlo da TIG Brush™ - 24 meses; ou 
30 meses se a garantia for registada online num 
prazo de 30 dias (incluindo comprovativo de compra)

(b)  Tocha PROPEL, Escovas e Líquidos - 3 meses;

(c)  Acessórios e Consumíveis - 3 meses; e

(d)  Peças de reposição - 1 mês.

2.2  Quaisquer bens que não cumpram com esta garantia 
contra defeitos serão, a critério da Ensitech e sujeitos aos 
direitos legais, reparados ou substituídos gratuitamente.

3. AS NOSSAS INFORMAÇÕES

3.1  As nossas informações são as seguintes:

(a)  Nome + endereço Austrália: Ensitech Pty Limited 
(ACN 144 914 401) de 1/144 Old Bathurst Road, Emu 
Plains, New South Wales 2750, Austrália;

(b)  Telefone: +61 (2) 4735 7700; e

(c)  Endereço de e-mail: info@ensitech.com.au.

(d)  Nome + endereço EUA: Ensitech Inc. (FEIN 
46-4141569) 340 Marshall Ave. Bldg# 104, Aurora, IL 
60506 US;

(e)  Telefone: +1 630 405 6440

(f)  Endereço de e-mail: info@tigbrush.com

4. PROCESSO DE INSPEÇÃO INICIAL

4.1  Os artigos defeituosos devem ser devolvidos, durante o 
período de garantia aplicável, à Ensitech ou a um Centro 
de Reparações Autorizado da Ensitech (CRAE) para 
realização de um diagnóstico. Entre em contacto com a 
Ensitech para saber se existe um CRAE na sua região.

4.2  Todos os artigos a devolver à Ensitech ou a um CRAE 
devem ser devidamente embalados para garantir que não 
sofram danos durante o transporte para a Ensitech ou para 
o CRAE.

4.3  O CRAE ou a Ensitech avaliarão o problema com os artigos 
em questão, aplicando os passos da resolução de 
problemas da Ensitech.

4.4  O objetivo de aplicar os passos de resolução de problemas 
da Ensitech é identificar com relativa rapidez se um 
problema relevante se deve a falta de manutenção ou a 
outro motivo. Isto pode representar economia em custos 
de envio.

5. AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO

5.1  Se a avaliação e diagnóstico nos termos da cláusula 4 
demonstrar que os bens relevantes são suscetíveis de 
apresentar defeitos para efeitos da garantia contra defeitos 
(cláusula 2.1), em violação de qualquer garantia aplicável 
ou garantia legal relativa à qualidade aceitável ou 
adequação à finalidade, de acordo com a legislação ou 
sujeito a um direito de devolução, será então emitido um 
Número de Autorização de Devolução de Mercadoria 
(ADM).

5.2  Os seguintes aspetos são exigíveis antes de autorizar ou 
emitir uma ADM para fins de garantia contra defeitos 
(cláusula 2.1):

(a)  conclusão dos passos da resolução de problemas da 
Ensitech;

(b)  informações do cliente;

(c)  número de série das mercadorias em questão; e

(d)  número da fatura e data de compra dos itens em 
questão.

A emissão de uma ADM não é um reconhecimento ou 
admissão de que quaisquer artigos têm defeito. É apenas 
uma etapa que antecede o processo de avaliação.
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6. ANÁLISE DE FALHAS PELA ENSITECH

6.1  Assim que os artigos relevantes sujeitos a uma ADM 
devidamente emitida forem devolvidos à Ensitech, a Ensitech 
irá, com sujeição à cláusula 6.2, realizar mais análises e 
testes de falhas para determinar a natureza da alegada falha 
ou defeito.

6.2  Os artigos devolvidos que não estejam claramente 
identificados com a ADM associada podem ser colocados em 
quarentena até que sejam fornecidas mais informações e 
evidências. Caso contrário (e sujeito a direitos legais), não 
serão aceites e serão devolvidas ao cliente em questão, 
sempre a seu cargo.

6.3  Se a análise e o teste de falhas da Ensitech der fundamento a 
uma reclamação por violação da garantia contra defeitos da 
cláusula 2.1, a Ensitech irá (sujeita aos direitos legais):

(a)  reparar os artigos; ou

(b)  substituir os artigos por outros iguais ou semelhantes 
(mantendo os artigos devolvidos para fins de 
desenvolvimento do produto) e, em cada caso, devolver 
ou fornecer as mercadorias relevantes ao cliente de 
forma gratuita (incluindo despesas de transportes).

6.3  Se a análise e o teste de falhas da Ensitech não der 
fundamento a uma reclamação por violação da garantia 
contra defeitos (cláusula 2.1), a Ensitech, sujeita a quaisquer 
direitos legais do cliente, fornecerá um orçamento para 
reparação ou substituição dos bens em questão (conforme 
determinado pela Ensitech). Se o cliente em questão exigir a 
devolução dos artigos, os custos de transporte serão a seu 
cargo, em observância dos direitos legais aplicáveis.

7. EXCLUSÕES

7.1  A Ensitech informa que a garantia contra defeitos (cláusula 
2.1) não cobre nenhuma das seguintes causas:

(a)  uso indevido dos bens;

(b)  bens ou consumíveis não fabricados pela Ensitech (ou 
em seu nome);

(c)  problemas de conectividade devido a uma falha na 
execução da manutenção de final de turno para garantir 
que todas as ligações/uniões estejam limpas e livres de 
corrosão;

(d)  a não utilização dos artigos indicados para limpeza, 
polimento e passivação de soldaduras de aço inoxidável; ou

7.2  Atuar contrariamente a qualquer orientação publicada pela 
Ensitech.

8. DIREITOS LEGAIS NÃO AFETADOS

8.1  A garantia contra defeitos na cláusula 2 é fornecida além 
de outros direitos e recursos que um consumidor 
(conforme definido na ACL) pode ter segundo a Lei. Os 
seguintes textos legais podem ser relevantes para os 
consumidores dos nossos produtos:

Os nossos produtos e serviços incluem garantias que não 
podem ser excluídas de acordo com a Lei do Consumidor 
Australiana (ou para vendas nos EUA, de acordo com as 
leis do Estado de Delaware). Para falhas graves com o 
serviço, o cliente tem direito:

- a cancelar o seu contrato de serviço connosco; e

- ao reembolso da parte não utilizada ou a uma 
compensação pelo seu valor deduzido.

Também tem o direito de escolher um reembolso ou 
substituição em caso de falhas graves nalgum artigo. 
Se uma falha com os bens ou serviços não for uma falha 
grave, tem o direito à correção da falha num prazo 
razoável. Se isso não acontecer, terá direito a um 
reembolso dos artigos e a rescindir o contrato de serviço e 
obter o reembolso de qualquer parte não utilizada. 
Também tem direito a ser compensado por qualquer outra 
perda ou dano razoavelmente previsível devido a uma falha 
nos produtos ou serviços.

9. GLOSSÁRIO + INTERPRETAÇÃO

Glossário: Neste documento, salvo disposição em contrário, o 
significado dos seguintes termos será o especificado:

ACL significa Lei Australiana do Consumidor, definida na Lei do 
Consumidor e da Concorrência de 2010 (Cth) conforme 
modificações.

Ensitech significa Ensitech Pty Limited (ACN 144 914 401) de 
1/144 Old Bathurst Road, Emu Plains, New South Wales 2750, 
Austrália, ou Ensitech Inc. (FEIN 46-4141559) de 340 Marshall 
Ave. Bldg# 104, Aurora IL 60506, US.

Passos para resolução de problemas Ensitech são os 
passos a executar para a resolução de problemas relevantes e 
determinados regularmente pela Ensitech relativamente aos 
artigos em questão.



NOTAS



NOTAS



Modelo: Número de série

Comprado a:

Data da compra:

Manual de Instruções TIG Brush™Julho de 2022

Ensitech Pty Ltd Unit 1/144 Old Bathurst Road, Emu Plains NSW 2750, Austrália 
Telefone: +61 2 4735 7700E-mail: info@ensitech.com.au


