
Manual de operação

Gotejador Wax Penci II



Código Energia AMP Fusível Temp. Comprimento Profundidade Altura Peso

09-301 Bivolt 20W 2A 50ºC~200ºC 152mm 123mm 70mm 0,56kg

• Pressionar o botão lateral;

• Conectar a caneta no equipamento;

• Usando as teclas para Cima/Baixo, escolha a temperatura desejada. Para aumentar/
diminuir rapidamente, mantenha as teclas pressionadas;

• Escolha o modo de exibição de temperatura em ºC ou ºF.

Modo de uso

Em caso de problemas

Um sinal de erro aparecerá no visor e um aviso sonoro será disparado: Ligar e desligar o equipa-
mento.

Precauções

Cuidado com a ponta da caneta, não tocar nela enquanto o equipamento estiver ligado ou logo 
após ser desligado. Esperar até resfriar para trocar a ponta.

 • Não manejar com as mão úmidas ou molhadas;
 • Não desmontar o equipamento sem conhecimento técnico;
 • Não deixar a ponta do equipamento tocar cabos de energia;
 • Não usar o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada;
 • Não bloquear a saída de de ventilação na parte inferior do equipamento;



 • Desconectar da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um       
             longo período;
 • Não usar o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays  
             de água ou perto de lugares com muita poeira;
 • Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos, nos contatar imediatamente.

Garantia OdontoMega

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de ga-
rantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

 1• A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das   

                partes;

 2• A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições 

                de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.

 3• Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autoriza-

     do, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.

 4• Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela 

                OdontoMega dentro do período de garantia legal.

Garantia Legal.

Garantia Estendida

A OdontoMega garante a seus clientes, sempre produtos com altíssima qualidade, testados, em perfeitas 
condições e com certificação europeia CE. Deste modo, também oferecemos extensão da garantia legal por 
mais 90 (noventa) dias.

 Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

 1• A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste 

 natural das partes;

 2• A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas 

 condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.

 3• Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local 

 autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.

 4• Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será 
 pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.



Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120

E-mail: odontomega@odontomega.com.br

Telefone:  (16) 3610-9636

Site: www.odontomega.com.br


