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VISÃO GERAL
Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas.
Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe
todas as Advertências e Notas rigorosamente.

Advertência
Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia as
Instruções de Operação Segura cuidadosamente antes de usar
o instrumento.

CONTEÚDO
Observe abaixo os itens inclusos na embalagem:
Item

Descrição

Qtd

1

Soprador Térmico

1 unid

2

Manual de Instruções

1 unid

3

Bocal

1 unid

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre
em contato imediatamente com o revendedor.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO SEGURA
Siga as instruções abaixo para evitar danos ou riscos de ferimentos

ATENÇÃO: ESTE APARELHO DEVE SER COLOCADO EM SEU
SUPORTE QUANDO NÃO ESTIVER SENDO USADO.

ATENÇÃO:
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a menos que estejam em supervisão de
uma pessoa responsável para sua segurança.
Recomenda-se que mantenha o equipamento fora do alcance de
crianças.
1. Ligue o aparelho apenas na tensão de alimentação especificada
no aparelho;
2. A utilização incorreta do aparelho pode causar incêndio;
3. Cuidado ao utilizar o aparelho em lugares onde contenha
materiais inflamáveis. Não aplique em um mesmo lugar por muito
tempo;
4. Não use em presença de atmosfera explosiva;
5. O calor pode ser conduzido para materiais inflamáveis que estão
fora do campo de visão;
6. Coloque o aparelho sobre seu suporte após o uso e deixe esfriar
antes de guardar;
7. Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em ligado;
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8. Não utilize o aparelho como secador de cabelos;
9. Não aponte o jato de ar diretamente sobre pessoas ou animais;
10. Não obstrua o bocal do aparelho. Isto pode danificar a sua
resistência;
11. Não toque no bocal durante ou após seu uso. O bocal deve ser
mantido seco, limpo e livre de óleo e gorduras.
INSTRUÇÕES DE USO
1. Selecione a temperatura desejada posicionando a chave
LIGA/DESLIGA na posição I (LOW) ou II (HI).

Nota: O modelo HK-509 também possui um potenciômetro THERMO
POWER para ajuste fino de temperatura. Para aumentar a temperatura,
gire o THERMO POWER no sentido horário (HI) e para diminuir a
temperatura gire o THERMO POWER no sentido anti-horário (LOW).

2. Ao ligar, aguarde aproximadamente 1 minuto até que o soprador
térmico alcance a temperatura de trabalho.
3. Desligue o aparelho antes de retirar o cabo de alimentação da tomada.
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ESPECIFICAÇÕES

HK-508
Potência

Temperatura

750W (Posição LOW)

350°C

1500W (Posição HI)

500°C

Vazão de ar
450L/min

HK-509
Potência

Temperatura

800W (Posição LOW)

50~350°C

1500W (Posição HI)

200~500°C

Vazão de ar
450L/min

MANUTENÇÃO
Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído
pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar
riscos.
A substituição da resistência deve ser feita apenas por agente autorizado
ou pessoa qualificada para tal.
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GARANTIA DO PRODUTO
1. O prazo de garantia deste produto é de 03 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota
fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período
de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de
assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas
neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte
técnico da Unicoba pelo telefone (11) 5070-1717.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de
condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto para Unicoba ou rede autorizada, o
cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida
identificação do número de série do produto.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de
responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Perda de garantia do produto nos seguintes casos:
a. Mau uso, alteração das características originais ou danos causados por
acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
b. Violação do produto.
8. Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais
como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.
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