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INSTRUÇÃO DO PRODUTO 
As TIG 160M/180M/200M são solda de impulso inversor DC de arco-argônio e maquinas 

de duplo processo de fixação. Elas são novos tipos de maquinas de soldagem, especialmente 

desenvolvidas com a vantagem de dispositivo interruptor (IGBT) de elétron de 90’s. Suas 

funções são as que seguem: 

1) Fornecimento de gás antecipado. 
2) Corrente em declive ascendente. 
3) Corrente em declive descendente. 
4) Transmissor de fechamento de gás. 
5) Controle automático do curso do arco. 
6) Recolhimento do arco. 
7) Frequência de impulsão de corrente. 
8) Tensão em vazio de impulsão de corrente. 
9) Volume de impulsão central, etc. 

 
 

 

DADOS TÉCNCOS PRINCIPAIS 
 

 

             Modelo 

Item 
TIG200M TIG180M 

Potência de tensão de 

alimentação (v) 
220v±15%, 50/60Hz 220v±10%, 50/60Hz 

Corrente de alimentação (A) 19.8 17.6 

Faixa de voltagem (v) 18 17 

Faixa de amperagem (a) 20-200 20-180 

Tensão de vazio (v) 56 56 

Arco inicial  HF HF 

Ciclo de trabalho 60% 60% 

Pulsação ampla -- -- 

Corrente arco coletora (A)  20 20 
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Pré-fluxo (S) 0.3 0.3 

Pós-fluxo (S) -- -- 

Peso (kg) 11 11 

Dimensões (L×C×A) mm 460*270*345 460*270*345 

 

 

 

 

 

 

             

DETALHAMENTO DO INTERRUPTOR 

 

 

Botão de ajuste da corrente 

Interruptor de liga/desliga 

 Seletor de frequência 

Conector para tocha TIG 

Conector para suporte do eletrodo 





CONNECTOR FOR
ELECTRODE HOLDER

FAULT NOTICE

WELDING DELAY TIME

TIG/MMA SELECTOR

CONNECTOR FOR
 EARTH CLAMP

CONNECTOR FOR
 TORCH SWITCH

FR EQUENCY
 SELECTOR

CONNECTOR FOR
 TIG TORCH

ON/OFF SWITCH

CURRENT ADJUST KNOB





 

-· MANUAL DO USUÁRIO ·TIG160M/180M/200M                      4 

 Aviso de falha 

Tempo de demora da soldagem 

Seletor TIG/MMA 

Conector de engate terra 

Conector para interruptor da tocha 

 

 

Botão de ajuste da correia 

Interruptor de liga/desliga 

Seletor de frequência 

Conector para tocha TIG 

Conector para suporte do eletrodo 

Aviso de falha 

 Tempo de demora da soldagem 

Seletor TIG/MMA 

Conector de engate terra 

Conector para interruptor da tocha 
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CURRENT ADJUST KNOB

ON/OFF SWITCH

CONNECTOR FOR
 TIG TORCH

FR EQUENCY
 SELECTOR

CONNECTOR FOR
ELECTRODE HOLDER

CONNECTOR FOR
 TORCH SWITCH

CONNECTOR FOR
 EARTH CLAMP

TIG/MMA SELECTOR

WELDING DELAY TIME

FAULT NOTICE
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INSTALAÇÃO 
1. Conectar a fonte de gás: Certifique-se de que o tubo de argônio está ligado à ponta de 

cobre firmemente. O circuito de fornecimento de gás tem que incluir o cilindro de gás, o 
medidor de fluxo de argônio e tubos de gás. Os tubos devem ser amarrados firmemente 
pela argola da laringe ou afins para vazão do gás e entrada do ar. 

2. A cobertura deve ser seguramente aterrada com um cabo cuja seção mínima seja de 6 
milímetros quadrados. Certifique-se que a base do terminal da tomada de energia esteja 
aterrada confiavelmente. 

3. Conectar a tocha ou pinça de soldagem de acordo com o diagrama: Se o usuário utilizar 
fixação, verifique se o cabo está ligado à tocha e ao plugue móvel com firmeza. O plugue 
móvel deve ser inserido na tomada móvel do eletrodo negativo e em seguida, apertado 
rodando no sentido horário. Se o usuário utilizar solda de impulso arco-argônio, certifique-
se que o conector de integração eletrificado está instalado para a interface da placa e que 
os apertou com chave inglesa, rodando-os no sentido horário, em seguida, insira o plugue 
de ar da tocha em sincronia com a interface da placa e apertar o parafuso. 

4. Insira o plugue móvel do cabo na tomada móvel do eletrodo positivo e aperte-os rodando 
no sentido horário, alicerce a pinça do cabo na outra extremidade do suporte da peça de 
trabalho. 

5. Insira o plugue de energia na tomada do modelo sincronizado. Certifique-se de que a 
voltagem de alimentação de energia é AC 220V e seu erro está dentro da configuração 
permitida. 

 

 

INTRODUÇÃO À OPERAÇÃO 
 

1) Inicie o interruptor de alimentação do painel frontal, neste momento o indicador do 

interruptor de energia ligará e ventilador de fluxo axial começará a trabalhar. 

2) Inicie a válvula do cilindro de argônio, ajuste o fluxo e o adeque à soldagem. 

3) Verifique se o interruptor de alternação de soldagem do painel frontal está na posição 

“para cima” (TIG). 

4) Se o interruptor de alternação de impulso está na posição "para baixo", está indicando 

sem impulso, se o interruptor está na posição "médio", está indicando impulso MF (ver 

frequência do diagrama de dados), se o interruptor está na posição "para cima" está 

indicando impulso LF (ver frequência do diagrama de dados). O usuário pode escolher 

livremente, de acordo com a exigência de soldagem. Escolha a frequência de impulso 

adequada através do botão de ajuste de impulso. 

5) A corrente pode ser declinada pelo botão de período de corrente de inclinação, o botão 

de período de inclinação deve ser girado até o final no sentido anti-horário se não for 

necessário inclinação. 
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6) Certifique-se de que o pico e a rajada da corrente (quando o interruptor de impulso 

está na posição "para baixo", não há rajada de corrente) estejam adequados para a 

espessura da peça de trabalho. 

7) Pressionando o botão de controle de tocha, a válvula eletromagnética se inicia e o som 

da colisão do arco HF pode ser ouvido. Ao mesmo tempo, o argônio flui para fora do 

queimador da tocha. 

8) O eletrodo de tungstênio deve ficar de 2-4 mm da peça de trabalhado. Uma vez que o 

botão de tocha é pressionado o arco é incinerado e o som de colisão do arco é extinto. A 

soldadeira pode ser operada agora. 

PRECAUSÕES! 

REMOVA A POEIRA DUAS VEZES POR MÊS (COM AR COMPRIMIDO)! 

O CORPO DA MÁQUINA DEVE SER SERGURAMENTE ATERRADO! 

PARA EVITAR ACIDENTES, NÃO TENTE CONSERTAR O EQUIPAMENTO A MENOS 

QUE SEJA UM ESPECIALISTA QUALIFICADO! 

 
 

DESCRIÇÃO DA FIXADORA 
1. Inicie o interruptor de energia do painel frontal e o ventilador começará a funcionar. 
2. Certifique-se que o interruptor de função do painel frontal está na posição “para baixo” 

que é para fixação. O interruptor de alternação de impulso e o botão de período de 
corrente de inclinação não funcionarão. 

3. Certifique-se que a corrente de soldagem está adequada para a espessura da peça de 
trabalho. 

 

QUESTIONAMENTOS FREQUENTES EM SOLDAGEM 
Acessórios, gás, fator de meio ambiente, fornecimento de energia são fatores a se 

considerar quando se solda. O usuário deve tentar melhorar o ambiente de soldagem. 

A.  Soldagem spot preta. 

A soldagem spot não previne da oxidação. O usuário pode fazer as conferencias que 

seguem: 

1) Verifique se a válvula do cilindro de argônio está aberta e a pressão desta é suficiente. O 

cilindro de argônio deve ser preenchido novamente com pressão suficiente se esta baixar 

de 0,5 Mpa. 

2) Confira se o contador de fluixo está aberto e há fluxo suficiente. O usuário pode optar por 

diferente fluxo de acordo com a corrente de soldagem visando poupar gás. Porém fluxo 

muito reduzido pode causar marca preta de soldagem porque o gás preventivo está muito 
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baixo para cobrir a marca da soldagem. Nós sugerimos que o fluxo de argônio se 

mantenha em pelo menos 5 L/min.  

3) Confira se a tocha está bloqueada. 

4) ) Se o circuito de gás não está hermeticamente fechado ou o gás está impuro, a qualidade 

da soldagem pode ser reduzida 

5) Se o ar está fluindo poderosamente no ambiente de soldagem, isso pode diminuir a 

qualidade da soldagem. 

6) A tensão de vazio está estabelecida muito baixa. 

B.  Colisão do arco é fácil e difícil de deter. 

1) Certifique-se que a qualidade do eletrodo de tungstênio está alta. 

2) Esmerile o final do eletrodo de tungstênio para afiná-lo. Se o eletrodo de tungstênio não 

estiver esmerilado será difícil de colir o arco o que causará a instabilidade deste. 

C.  A corrente não está se estabilizando quando a máquina está em operação. 

Isto tem relação com os fatores que seguem: 

1) A tensão da rede do fio elétrico foi modificada. 

2) Existe interferência prejudicial da rede do fio elétrico ou outro equipamento. 

 

COMENTARIOS OU MEDIDAS PREVENTIVAS  
Ambiente  

1. A máquina pode trabalhar em condições ambientais secas com nível de umidade de no 
máximo 90%. 

2. A temperatura deve estar entre -10 e 40 graus celsos. 
3. Não posicione a máquina onde obstrua ou limite o fluxo de ar do resfriamento de ar. 
4. Evite soldar ao sol ou sob goteiras. 
5. Não use a máquina em ambientes poluídos com poeira condutiva ou gás corrosivo no ar. 
 

 

COMENTARIOS OU MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

Normas de segurança  

A soldadora Giant já tem instalado um circuito de proteção de excesso de tensão, 

corrente e calor. Quando a corrente de tensão de amperagem e temperatura da máquina 

ultrapassa o índice padrão, a soldadora interromperá o funcionamento automaticamente. Já 

que isto prejudicará a soldadora, o usuário deve prestar atenção conforme segue: 

1. A área de trabalho ser adequadamente ventilada! 
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A soldadora Giant é uma máquina potente, quando está em operação produz altas 

correntes e a ventilação natural não será satisfatória á necessidade do resfriamento da 

máquina. Sendo assim, existem dois ventiladores de fluido axial no interior da máquina 

para o resfriamento da mesma.    

Certifique-se que os dois terminais de ventilação e a persiana frontal não estão 

bloqueados ou cobertos e mantenha a máquina a 0,3 metros de qualquer objeto. O 

usuário deve certificar-se que a áreas de trabalho esteja adequadamente ventilada, pois 

isto é muito importante para a máquina. 

2. Não sobrecarregue! 
Mantenha a corrente de soldagem e não exceda o máximo de ciclos de trabalho da 

corrente. 

3. Não ultrapasse a tensão! 
Tensão da potencia pode ser encontrada no diagrama de dados técnicos principais. O 

circuito automático de compensação de tensão assegurará que a corrente de soldagem se 

mantenha na configuração permitida. Se o limite de cofiguração permitido da tensão de 

energia for excedido, isso danifica os componentes da máquina. 

4. Há um parafuso embutido embaixo da soldadeira com uma marca sob ele. A cobertura deve ser 
seguramente aterrada com um cabo cuja seção mínima seja de 6 milímetros quadrados 
buscando prevenir da eletricidade estática e vazamento. 

5. Se o limite de ciclo de trabalho for excedido a soldadeira parará de trabalhar para proteção 
do equipamento. Isso se dá porque a máquina está sobreaquecida e o interruptor de 
controle de temperatura está na posição “ligado”. 

 

MANUTENÇÃO 
1.  Remova regularmente a poeira a seco e através de compressão de ar, se a máquina é 

operada em ambiente poluído com fumaça e ar poluído, a poeira da máquina precisa ser 

removida diariamente. 

2.  A pressão do ar comprimido deve estar dentro de um limite seguro visando prevenir danos 

nos componentes pequenos que ficam dentro da máquina. 

3.  Verifique regularmente o circuito interno da soldadeira e certifique-se que o circuito de 

cabos está conectado corretamente e os conectores estão conectados firmemente 

(principalmente os conectores e componentes inseridos). Se escamação ou afrouxamento 

for encontrado, por favor, faça um bom polimento neles e conecte novamente com 

bastante firmeza.  

4.  Evite que água ou vapor d’agua entre dentro da máquina, se isso acontecer, por favor, 

seque a maquina por dentro e verifique o isolamento dela (incluindo entre o conector e a 

capa e entre os conectores). 

6. Se a máquina ficar sem utilização por um longo período, esta deve ser colocada dentro da 
caixa de embalagem e armazenada em local seco. 
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CONFERENCIA DE FALHAS  
1.  Manutenção ou reparos por centros de assistência técnica não autorizados pela Giant 

anulararão imediatamente a garantia do fabricante. 

2.  Se o usuário quiser operar a máquina conforme segue, o operador deve ser um profissional 

específico da área de eletrônica e segurança. 

 

Falhas Métodos de Solução  

1. O indicador de energia não 
está aceso, o ventilador 
não está funcionando e 
não há vazão de soldagem 

2. O interruptor de energia não está funcionando. 
3. Verifique se a rede de fios eletrificados (o qual está conectado ao cabo de entrada) está 

funcionando. 
4. Verifique se o cabo de entrada não está fora de circuito.  

2. O indicador de energia está 

aceso, o ventilador não está 

funcionando ou 

desempenhando alguns ciclos, 

não há vazão de soldagem 

1. Talvez esteja conectado erradamente em 330v causando proteção de circuito pela máquina, 
tente conectar em 220v e tente operar novamente. 

2. Energia 220v não é estável, (o cabo de entrada é muito fino) ou o cabo de entrada não está 
conectado a rede de fio eletrificado causando a proteção do circuito da máquina. Adicione 
uma porção de cabos e aperte o conector firmemente. Feche a máquina por 2-3 minutos e 
então a abra novamente. 

3. O cabo está frouxo do painel de energia, aperte-o novamente.  
4. Abra e feche constantemente em um período curto o interruptor de energia fazendo que o 

circuito de proteção da máquina se ative. Feche a máquina por 2-3 minutos e então a abra 
novamente. 

5. O transmissor do circuito principal de 24v do painel de energia não está fechado ou está 
danificado. Verifique a fonte de energia de 24v e o transmissor. Se o transmissor estiver 
danificado substitua-o por outro do mesmo modelo. 

3. Ventilador funcionando, 

indicador apagado e o som de 

colisão do arco HF não pode ser 

ouvido, o atrito da soldagem 

não consegue colidir com o 

arco. 

1. A tensão do componente de inserção VH-07 dos eletrodos positivo e negativo deve ser em 

torno de DC308 do painel de energia para a placa MOS. 

(1) Se o circuito está quebrado e a ponte de silicone está com pouco contato. 
(2) Se algum dos quarto eletrôlicos superiores (em torno de 470UF/450V) do capacitor do 

painel de energia estiver vazando.  
2. Existe um indicador verde na placa MOS de energia auxiliar, se este não estiver ligado, a 

energia auxiliar não está funcionando. Consulte o ponto de falha e contate o vendedor. 

3. Verifique se os conectores estão mal conectados. 

4. Verifique com o vendedor sobre razões e confecções do circuito de controle. 

5. Verifique se o cabo de controle ou a tocha não estão quebrados. 

4. Indicador de anormalidade 
não está ligando, o som de 
colisão do arco HF pode 
ser ouvido, mas não há 
saída de soldagem. 

1. Verifique se o cabo tocha não está quebrado. 
2. Verifique se o cabo aterrado não está quebrado ou não conectado a peça de soldagem. 
3. O terminal de saída do eletrodo positivo ou a tocha eletrificada está solta do interior da 

máquina. 
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Termo de garantia 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação 

aplicável nas seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota 

fiscal de venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses para uso profissional  

e 6 meses para uso residencial, contados a partir da data da 

emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala 

industrial (intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição 

e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem 

este a garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à 

assistência técnica autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, 

por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os 

quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a 

garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a 

substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente 

também será responsável por definir se os reparos e substituições 

necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto 

até o posto de assistência técnica . 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 
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5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, 

ajustes, regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento 

de filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, 

lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, 

discos de fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em 

cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não 

recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso 

prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 

equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do 

equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não 

recomendados pela NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi 

criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e 

componentes em razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, 

no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de 

fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 
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1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, 

acidentes etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo 

não apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS 

do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem 

utilizados, misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não 

fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa 

autorização da NTS do Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de 

aluguel ou de uso intensivo. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

 A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. garante este 

produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto 

na assistência técnica. 

PRODUTO 

N° DE SERIE     N° DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

CLIENTE/USUÁRIO  

TELEFONE DE CONTATO   E-MAIL 

ENDEREÇO 

CEP          CIDADE      UF 

REVENDEDOR     VENDEDOR 

 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções 

antes de operá-lo. 

 

ASSINATURA DO CLIENTE 

DATA 

 

TERMO DE GARANTIA 
A  NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., assegura ao proprietário do 

produto, garantia contra falha material e humana a produção pelo prazo constante no manual de instruções a 

contar da data da nota fiscal de compra do primeiro cliente/usuário. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe 

exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia de 

uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos 

assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a 

substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os 

reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

6. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

7. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica. 

8. Danos causados por fenômenos da natureza; 

9. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 
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10. Manutenções rotineiras, como: 

10.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.; 

10.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, lonas e 

pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, cora, rolamento, 

entre outros. 

7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos 

químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da instalação de 

componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. 

Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou 

fadiga anormal de material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

10. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

11. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

12. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções. 

13. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

14. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado incorretamente (motores 

de 2 tempos). 

15. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

16. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

17. O prazo de validade estiver expirado. 

18. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

 

IMPORTANTE 
Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de compra quando necessitar de 

assistência técnica. 

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistencia Técnica e outras que se façam necessárias correrão 

por conta do cliente/usuário do produto. 

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste certificado. 

Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o modelo de seu equipamento. 

O tempo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de Instruções se limita ao primeiro 

proprietário, o qual devera comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra devidamente 

preenchida e sem rasuras. 

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade 

da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra. 

 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

 

 


