
- O  aparelho possui dispositivo de ignição que facilita o acendimento, não necessitando de fósforos ou isqueiros;

- Possui três queimadores infravermelhos (placas de cerâmica) que, aquecidos irradiam calor na proporção desejável, ou 

seja, é possível ligar uma, duas ou as três pedras;

- A temperatura que será gerada através do aquecimento, está ligada diretamente ao tipo de ambiente, onde o aquecedor 

está sendo usado, ou seja, a umidade do ar, a temperatura externa, o tipo de construção (madeira ou alvenaria) e isolamento 

térmico, são fatores que contribuem para definir a temperatura do ambiente;

- Todos os produtos que funcionam com queima de gás, carvão ou lenha, jamais devem funcionar em ambientes totalmente 

fechados, pois isto irá reduzir o nível de oxigênio, deixando o ar saturado.

- Apesar de possuir analisador de oxigênio,  dispositivo automático que desliga o equipamento ao constatar o baixo nível de 

oxigênio no ambiente, este está sujeito a falhas e, portanto, deve-se sempre manter o ambiente ventilado e nunca dormir com 

o equipamento ligado.

Recomendações de Instalação e Uso 

Aquecedor a Gás modelo 03PV

Prezado usuário, leia atentamente as recomendações contidas neste

folheto, juntamente  com o manual de instruções, antes de iniciar

a instalação e uso do produto.

Deve ser utilizado SOMENTE botijão de 13kg

Instalação

Operação

Dicas e Cuidados

ATENÇÃO:
Deve- se verificar 

se não há vazamentos 
utilizando-se esponja

com sabão.

A chapa protetora,
que se encontra
no interior da estufa,
deve ser retirada para
a instalação do botijão.

Chapa
Metálica

Certo Errado

Chapa fixada 
Corretamente
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1º) Retire a chapa protetora do botijão de dentro da estufa. (FIG.1)

3º) Engate a chapa protetora do botijão nos dois parafusos superiores e ajuste 

apertando os  dois parafusos inferiores. (FIG.2)

2º) Acomode o botijão de 13 Kg com cuidado dentro do aquecedor e, logo após, 

conecte a válvula reguladora de gás (que  acompanha  o produto), verificando 

com esponja e sabão, se não  há  vazamentos.

CHAPA PROTETORA DO BOTIJÃO

FIG. 1
FIG. 2

2º) Na posição start, pressione e gire o botão de comando de gás até a posição 1 (BAIXO), 

mantendo-o pressionado por 15 segundos (pois ele está equipado com válvula de 

segurança). Após este tempo e, sempre mantendo o botão pressionado, efetue disparos 

com o botão de ignição, até ligar a chama piloto e o queimador central e, após este 

acendimento, mantenha o botão pressionado por mais 15 segundos e solte-lo. Se o piloto 

apagar,  repita a operação;

4º) Quando achar necessário, para acender o terceiro queimador, gire o botão até a 

posição 3 (ALTO); 

5º) Para desligar o aquecedor, basta girar o botão de comando para a posição START. 

Note que a chama piloto e o queimador central permanecerão acesos e, para desligá-los, 

obrigatoriamente, deve-se  fechar a válvula de gás do botijão (FIG. 2);

3º) Quando achar necessário, para acender o segundo queimador, gire o botão até a 

posição 2 (MÉDIO);

1º) Abrir a válvula de gás do botijão (FIG. 1); FECHADO
ABERTO
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