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Manual  do Usuário 
Soprador Térmico STI-1800/2G-I. 

 

 O Soprador Térmico STI-1800/2G-I é uma equipamento 

excelente para gerar calor que ajudar a solucionar várias aplicações 

que utilizam ar quente. Podemos utilizar o soprador em diversas 

áreas, tais como: colagem de plásticos, aquecimento de materiais 

(espaguetes termocontrátil), remoção de pintura, soldagem, secagem 

de equipamentos ou locais umedecidos, descongelamento, aplicação 

de termo lacres, envelopamento de veículos, etc. 
 

a ) Conteúdo. 
 - Equipamento STI-1800/2G-I   220V. 
 - 1 bocal  

 - Manual. 
 

b) Conhecendo o STI-1800. 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cabo de força 

Bocal Saída Entrada de AR 

Chave 0-I-II 

Bocal 
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d ) Características: 

Descrição STI-1800/220 

Tensão Alimentação 220 VAC 

Freqüência  60 Hz 

Potência  1600W 

Temperatura Posição I 350 ºC 

Temperatura Posição II 500 ºC 

 
e ) Utilizando o equipamento. 
 

- Conecte o cabo de força na tomada de força (220 Vac). 

- Caso necessário conecte o bocal para o seu uso. 

Atenção: 
- Tocar em um bocal quente pode causar queimaduras graves. Antes 

de colocar ou substituir o bocal, deixe o mesmo esfriar 

completamente. 

- Um bocal quente pode definir uma superfície em chamas. Coloque 

bocal quentes somente em superfícies resistentes ao fogo. 

 - Instale o bocal no soprador. 

 - Direcione o soprador na área a ser aquecida (mantenha uma 

distância aproximada de 20 cm). 

 - Ligue o equipamento, através da chave 0-I-II, e escolha a 

potência (0 – Desligado, I – Potência I - temperatura a 350ºC e II – 

Potência II - temperatura a 500ºC. 

 - Após terminar o trabalho, pressione a chave 0-I-II para a 

posição I e aguarde 10 segundos. Em seguida posicione o botão para 

a posição Desliga (posição zero 0);  

 - Após isso, desconecte o produto da alimentação elétrica e 

repouse-o na posição vertical para que o produto esfrie totalmente, 

antes de guardá-lo. 

Manutenção e limpeza: 
- Antes de qualquer trabalho na própria unidade, puxe o plugue da 

tomada. 

- Para um trabalho seguro e eficiente, sempre mantenha a unidade e 

suas aberturas de ventilação limpos. 
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- Se a unidade danificar, apesar dos processos de fabricação e testes, 

o reparo deverá ser levada a uma assistência técnica autorizada. 

 

Aviso: 
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído 

pelo fabricante ou pessoas qualificadas de similaridade, a fim de 

evitar situações de perigo. 

- Não aquecer mesmo lugar por muito longo tempo; 

- Não usar em presença de uma atmosfera explosiva; 

- Coloque o aparelho sobre o seu suporte após o uso e deixe-o esfriar 

antes do armazenamento; 

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo 

crianças) com física reduzida, sensoriais ou mentais, ou falta de 

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 

supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa 

responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para 

garantir que não brinquem com o aparelho 
  

 
Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do 
produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio. 

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br. 
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Certificado de Garantia. 
 

 

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e 

assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará 

com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a 

uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte 

responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.  

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:  
  
- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo 

com o seu manual de instruções;  

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;  

- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, 

etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem 

observadas as especificações e recomendações deste manual;  

- Manuseio/Uso indevido do equipamento;  

- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou 

umidade extrema; 

- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates 

danificados;  

- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, 

aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e 

acidentes.  

- O número de série adulterado ou rasurado. 
  
Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou 

necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através 

dos telefones abaixo: 

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 /   

98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;  

- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail:  

suportescanner@planatc.com.br; 

- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 

/    98966-9227. 

- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e 

das 13h às 17h48min. 
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