
MANUAL DE INSTRUÇÕES
FERRO DE SOLDA

Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina. 
Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de 
operar o equipamento e, após, guarde-o para futuras consultas.



Referências:

43752/502 (25 W - 127 V)
43752/503 (25 W - 220 V)
43752/504 (40 W - 127 V)
43752/505 (40 W - 220 V)
43752/506 (70 W - 127 V)
43752/507 (70 W - 220 V)

Cor: Preta

Frequência (Hz): 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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6
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1 Cabo para manuseio do equipamento

2 Haste metálica

3 Ponteira de trabalho

4 Cabo elétrico

5 Plugue

6 Suporte metálico



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizamos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem 
ser seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes 
medidas devem ser seguidas:

1. Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma 
manutenção ou limpeza, retire-o da tomada;

2. Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas;

3. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com 
falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança;

4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho;

5. ATENÇÃO: Esta ferramenta deve ser colocada em seu suporte quando não 
estiver sendo utilizada;

6. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos; 

7. Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em 
torno de arrestas cortantes ou cantos vivos;

8. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas;

9. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue 
da tomada;

10. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas;

11. Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não 
estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água 
ou for danificado,  entre   em   contato   com   o   Serviço   de Atendimento  ao  
Cliente Tramontina (SAC);



1. Conectar o plug na tomada de energia elétrica, observando o 
valor de tensão admissível do aparelho;
2. Aguardar o aquecimento da ponta;
3. Executar o trabalho de solda ou estanho;
4. Desligar o aparelho desconectando-o da tomada;
5. Apoiar a haste no suporte metálico e esperar o aparelho 
resfriar completamente;
6. Guardar o aparelho em local seco;

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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12. Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em  
local seguro para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente;

13. Para evitar queimaduras, não tente tocar as partes metálicas do ferro de 
solda quando ligado;

14. Para prevenir incêndios, nunca utilizar a ferramenta perto de produtos 
inflamáveis;

15. Para evitar incêndios e/ou queimaduras, sempre usar o suporte metálico 
do ferro de solda.

ATENÇÃO:  Para reduzir os riscos de choque, nunca substitua o plugue 
do ferro de solda.

Validade: Indeterminada


