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* Alimentação elétrica: 100V - 240V (autom.)
* Consumo de energia:  28 Watts (máximo)
* Proteção interna contra sobre-carga ou curto-circuito.
* Dimensões: (L x A x P ) 100mm x 58mm x 118mm
* Dimensões da embalagem:(L x A x P) 160  x 95 x 115

* Peso com a embalagem: 0,570 Kg

   -   :

* 01 Caixa de Comando Dupla

* 02 Canetas   

 50/60Hz 

* Peso líquido:  0,490 Kg

* 04 Ponteiras (gotejador fino, grosso, seta e concha)

* Manual de Instruções 
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.

.
Conteúdo da embalagem

CARACTEriSTICAS GERAIS

Indicacao

- Indicado para fazer enceramento de trabalhos 
protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura 
uniforme e com qualidade. Obtendo assim, agilidade no 
desenvolvimento da trabalho executado.

ATENÇÃO: Não ligue o equipamento sem uma 
ponteira encaixada na caneta, pois isto pode queimar a 
resistência ou diminuir a vida útil do equipamento.

- Conecte uma ou duas canetas à caixa de comando, e 
posicione uma das ponteiras no tubo de cada caneta. 
Em seguida, ligue o aparelho na potencia “4”, e 
aguarde aprox. 30 segundos para aquecer. Agora 
ajuste a temperatura de acordo com a sua 
necessidade.
- Encoste a ponteira aquecida na cera e leve até o 
modelo de trabalho, onde a cera será depositada.

- Quando o tubo capilar (tubo de aço inox da caneta) 
ficar escuro e difícil de remover a espátula, passe uma 
lixa fina manualmente.
-  Se no momento de trocar uma ponteira, a mesma 
estiver fria e difícil de sacar, não force, ligue o aparelho, 
espere aquecer um pouco e retire-a sem dificuldade. 
Quando estiver muito quente, pegue-a com um pano.
- Para manter as ponteiras limpas, use um motor de 
suspensão com uma ponta de borracha para 
polimento, até retirar a camada escura que está 
impregnada na ponteira.
- Caso a ponteira fique folgada, utilize uma alicate sem 
dentes, aperte aos poucos na direção da fenda, até 
conseguir a pressão ideal.

Recomendações: 

Metodo de utilizacao

certificado de Garantia

- 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.
* A violação do lacre de segurança interno, acarretará  a 
perda da garantia.
* A  remoção de qualquer adesivo de identificação do 
produto, ocorrerá a perda da garantia.

Manual baixado de
www.plaster.com.br

nenu > produtos >downdoads.

apresentacao

 -Knob de Ajuste

 - Chave Liga e Desliga

 Ajusta a potencia de 
aquecimento,  conforme a 
necessidade.

Quando está aceso, indica 
que o equipamento está 
ligado e em funcionamento 
normal.

- Jack 
Conecta-se os plugs das 
canetas.

Painel Frontal

- Jogos do ponteiras
4 ponteiras diferentes, 
intercambiáveis,

- Caneta para Espátula Elétrica 
 Conecta-se  à caixa de comando

Acessórios

Espatula eletrica DUPLA

Espatula Eletrica DUPLA

Espatula eletrica dupla
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