
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

CANHÃO DE ESPUMA 
SNOW FOAM

CONST TAR EM 

PAMENTO. 

SIGMA TOOLS - Comércio de 
Máquinas, Equipamentos e 
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - 
Cotia - SP - CEP: 06714-360

W
W

W
.S

IG
M

AT
OO

LS
.C

OM
.B

R

SGT - 9918 CÓD.: 0701991800

LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E 
ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. 
O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS 

ANTES NO MANUAL PODE RESUL
PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE 
DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUI

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não 
deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não 
deixe que manuseiem a mesma.

UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA 
OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da 
área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução 
de algum serviço de manutenção da mesma) devem 
utilizar os EPI´s adequados para a prevenção de 
acidentes.

Ferramentas pneumáticas podem apresentar vibração 
quando em uso. Vibração, movimentos repetitivos ou 
posições desconfortáveis podem ser prejudiciais às 
suas mãos e braços. Pare de usar qualquer ferramenta 
se surgir desconforto, sensação de formigamento ou 
dor. Procure orientação médica antes de voltar a 
trabalhar.

Não carregue a ferramenta pela mangueira. 

Feche sempre a alimentação de ar e desconecte a 
mangueira de alimentação de ar antes de instalar, 
remover, ajustar qualquer acessório nesta ferramenta, 
ou antes de executar qualquer serviço de manutenção 
nesta ferramenta.

Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios 
são da dimensão adequada, que estão fixados de 
maneira correta e não estão danificados, gastos ou 
deteriorados. Mantenha-se afastado de mangueiras de 
ar a chicotear. Desligue o compressor antes de se 
aproximar de uma mangueira de ar chicoteando.

Mantenha a posição do corpo firme e equilibrada. As 
mãos, partes dos vestuários soltas e cabelos compridos 
devem ficar afastados da ferramenta. Não faça 
movimentos bruscos ao operar esta ferramenta. Trancos 
elevados podem ocorrer se o equipamento trabalhar 
fora da pressão de ar recomendada.

ON OFF

INFORMAÇÕES
DE SEGURANÇA



Canhão com reservatório proporciona espuma para a lavagem automotiva graças ao 
seu sistema de injeção única de ar e shampoo, as lavagens se tornam mais rápidas 
e de maior qualidade.
Possui bico com regulagem de leque válvula de controle de ar e produto (o 
aproveitamento é muito maior) evitando o desperdício de produto e de tempo. Com 
sua tecnologia de regulagens, apenas com uma borrifada de produto na área desejada 
a espuma cobre todas as áreas de difícil acesso.

DESCRIÇÃO

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

Informações Técnicas

Dimensões (C x L x H) (mm)

Peso líquido (Kg)

Capacidade do Galão

195 x 86 x 285

0,500

1L

A - Botão de sabão
B - Rosca 1/4”
C - Conector da garrafa
D - Bico de espuma
E - Garrafa de sabão

1 - Conecte na pistola da lavadora de pressão. Você deve conseguir conectar baseado 
no modelo de pistola.
2 - Encha a garrafa de sabão (E) com sabão líquido ou detergente. Não use detergente 
gel espesso. Rosqueie a garrafa ao conector (C).
3- Siga as instruções da lavadora de pressão para iniciar.
4 - Gire o botão de sabão (A) para regular a quantidade de sabão no jato: sentido 
horário para diminuir, sentido anti-horário para aumentar.
5 - Gire o bico de espuma (D) para a direita para ampliar o spray. Gire para a esquerda 
para reduzir o spray a uma forma de leque vertical.

1 - Realize a manutenção do equipamento com cuidado. Uma ferramenta em boas 
condições é eficiente, fácil de controlar e terá poucos problemas.
2 - Realize uma inspeção periodicamente. Realize o reparo ou substiruição de 
componentes danificados e desgastados. Use apenas peças de reposição originais 
ou idênticas.

ATENÇÃO: Apenas pessoas de serviços qualificados devem realizar os reparos na 
ferramenta. Um equipamento reparado de forma errada pode causar lesões aos 
usuários e outras pessoas.
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Empresa compradora:

Comprador:

Endereço completo:

Nome do vendedor:

Empresa vendedora:

Data da nota fiscal: Nota fiscal:

Nome do equipamento:

Nº de série do equipamento:

/ /

CERTIFICADO DE GARANTIA
C

orte aqui
C

orte aqui
C

orte aqui

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, 
desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.
Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, 
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 
meses concedidos por esta empresa.
Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente 
apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) 
substituídos gratuitamente por qualquerAssistência Autorizada contra a apresentação 
do “Certificado de Garantia”.

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Os defeitos originados de:
- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos ente as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

CESSA A GARANTIA
- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças 
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas 
não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da 
ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA


