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INSTRUCTION MANUAL
Trigger-Start Torches

Models: TS4000, TS7000, TS8000, BZ4500HS

� PERIGO  PORTUGUESE | PORTUGAIS | PORTUGUÉS | PORTUGUÊS

Este maçarico é usado com um produto inflamável. 
Não seguir estas instruções e advertências pode 
provocar uma explosão ou incêndio que pode causar 
danos materiais, acidentes pessoais graves ou morte.

Leia e observe as instruções e advertências deste manual 
e familiarize-se com o maçarico antes de acendê-lo e 
usá-lo. Leia frequentemente as instruções e advertências 
para estar sempre a par das mesmas. Não tente operar o 
maçarico sem antes ler estas instruções.

 Os maçaricos devem ser usados somente com  
cilindros portáteis de gás projetados especialmente  
para uso com maçaricos.

� ADVERTÊNCIA

•   Mantenha o maçarico longe do alcance de crianças e de pessoas que não tenham lido as instruções de uso. Não aponte o 
maçarico em direção ao rosto, outras pessoas ou objetos inflamáveis. Nunca use o maçarico para acender cigarros.

•   Desconecte o cilindro quando não estiver em uso.

•   Nunca tente modificar a construção do maçarico e nunca use acessórios ou combustíveis não aprovados.

•   Cuide do maçarico como faria com uma ferramenta ou instrumento delicado. Não deixe cair, não jogue, nem pratique 
excessos com o maçarico. 

•   Não use o maçarico se ele estiver vazando, danificado ou funcionando incorretamente.

•   Use sempre óculos e luvas de proteção e as ferramentas próprias para o trabalho com calor. 

•   A energia radiante pode causar danos aos olhos.  Use óculos de lente escura com número adequado (consulte a 29 
CFR 1926.102) para a operação do maçarico que estiver sendo feita; brasagem e corte leve (3 ou 4), corte médio e 
solda leve (4 ou 5), corte pesado e solda média/pesada (5 a 8).

Os materiais usados na fabricação deste equipamento podem conter latão (que pode conter chumbo), um produto 
químico conhecido no Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros prejuízos à reprodução.

Os produtos derivados do processo de combustão deste equipamento contêm produtos químicos que, como já é do 
conhecimento do Estado da Califórnia, causam câncer, defeitos congênitos ou outros danos à reprodução humana.
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•   Trabalhe somente em áreas bem ventiladas. Evite os vapores de metais fundentes, pinturas à base de chumbo e todas as 
operações de aquecimento de metal. Tenha cuidado para evitar os vapores produzidos durante a eletrodeposição de cádmio e 
galvanização de metais. Remova esses revestimentos da área a ser aquecida usando lima ou lixa antes de aquecer.

•   Nunca use o maçarico para retirar tinta à base de chumbo.

•   Tenha cuidado ao usar o maçarico ao ar livre em dias ensolarados ou de muito vento. Com sol forte fica difícil 
enxergar a chama do maçarico. O vento pode soprar o calor do maçarico na sua direção, ou para outras áreas que 
não devem ser aquecidas. Ventos também podem fazer com que centelhas sejam sopradas para outras áreas onde 
haja material combustível.

•   Aquecer uma superfície pode fazer com que o calor seja conduzido para as superfícies vizinhas, que podem ser 
combustíveis ou se tornarem pressurizadas quando aquecidas. Verifique sempre para que nenhuma peça ou material 
seja aquecido inadvertidamente. 

•   Fique atento porque o bico do maçarico pode esquentar muito durante o uso. Seja precavido e proteja a si e às outras 
pessoas contra queimaduras. 

•   Nunca use o maçarico em materiais combustíveis ou próximo a eles. Fique atento quando estiver próximo a veículos 
motorizados ou quaisquer produtos movidos a gasolina, bem como de tubulação/mangueiras e tanques de combustível 
que possam estar ocultos.

•   Quando conectado a um cilindro de combustível, verifique sempre se o maçarico está sobre uma superfície nivelada 
para reduzir o risco de tombamento acidental. Depois de usar o maçarico, não o deixe apontado para uma direção que 
possa provocar a ignição dos objetos que estiverem perto.

•   Tenha cuidado para não sobreaquecer os materiais ao redor.  Se necessário, use uma proteção térmica.

•   Quando aceso, nunca deixe o maçarico sem supervisão.

•   Nunca tente reparar ou aquecer um tanque de gasolina, um tambor com produto químico, uma lata de aerossol ou 
um recipiente de gás comprimido que conteve algum líquido inflamável, gás ou outro produto químico. Aquecê-los é 
extremamente perigoso, especialmente após serem esvaziados, uma vez que ainda pode haver vapores no recipiente.

•   Tenha sempre um extintor de incêndio e um balde de água perto do maçarico e da área de trabalho. 

•   Este maçarico consome oxigênio e deve ser usado somente em áreas bem ventiladas. Não use o maçarico em 
espaços confinados.
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MONTAGEM

1. Gire o botão de ignição (2) até a posição TRAVADA.

2.  Para modelos TS7000 e TS8000, verifique se a válvula reguladora está desligada girando o botão de controle de 
chama (1) no sentido horário até ele parar. Basta uma parada leve. Não force. (Observação: o TS4000/BZ4500HS não 
está equipado com um botão de controle de chama.)

3.  Segure o maçarico com o bico do queimador (4) apontando para longe de pessoas e material inflamável. Rosqueie o 
cilindro de gás para dentro do corpo do regulador/maçarico. Aperte apenas com a mão. Não force.

4.  Verifique regularmente todas as juntas e os acoplamentos para garantir que nenhuma conexão esteja solta. Com a 
válvula aberta, sem acender, teste todas as conexões com uma solução de água e sabão. Formação de bolhas indica 
vazamento do gás e o maçarico deve ser reparado.  
NUNCA USE UMA CHAMA PARA VERIFICAR VAZAMENTOS. Faça este teste em uma área bem ventilada, sem centelhas e 
onde não haja chamas descobertas.

ACENDIMENTO E OPERAÇÃO

� CUIDADO

Inclinar o cilindro de gás mais do que 60 graus em relação à sua posição vertical pode causar labaredas. O maçarico tem 
um regulador acoplado que controla a pressão e reduz o risco de crepitação ou chamas amarelas quando estiver em uso em 
posição não vertical. Recomenda-se começar a usar um cilindro portátil descartável na temperatura ambiente e manter a 
chama o mais vertical possível.

1.  Para modelos TS7000 e TS8000, abra a válvula reguladora totalmente girando o botão de controle de chama (1) no 
sentido anti-horário até ele parar. Não force. Sempre abra totalmente a válvula ao acender para evitar danos ao sistema 
de ignição. (Com exceção do TS4000/BZ4500HS, que não inclui botão de controle de chama.) Nunca aproxime os olhos do 
tubo do queimador (4) nem aponte o tubo para uma direção não segura.

2.  Gire o botão de ignição (2) para a posição DESTRAVADA.

3.  Aponte o maçarico para uma direção segura e puxe o botão de ignição (2) na sua direção. Repita, se necessário. 
Mantenha o botão de ignição pressionado e ajuste o tamanho da chama girando o botão de controle de chama (1). (Com 
exceção do TS4000/BZ4500HS, que não inclui botão de controle de chama.). Quando o botão de ignição (2) é liberado, a 
chama se apaga automaticamente.

PARA ATIVAR O RECURSO DE TRAVA DA CHAMA

1.  Enquanto o botão de ignição (2) estiver pressionado, aperte o botão de trava da chama (3). 

2.  Para liberar a trava da chama, puxe o botão de ignição (2) até soltar o botão de trava da chama (3).

3.  Quando a chama se apagar, gire o botão de ignição para a posição TRAVADA.
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APÓS O USO

1.  Retorne o botão de ignição (2) para a posição TRAVADA.

2.  Verifique se a válvula reguladora está fechada girando o botão de controle de chama (1) totalmente no sentido horário até 
ele parar. Não force. (Exceto TS4000/BZ4500HS.)

3.  Desconecte o cilindro do maçarico quando não estiver em uso.

4.  Após desconectar o maçarico do cilindro, aponte o maçarico para uma direção segura e puxe o botão de ignição (2) para 
liberar o gás do maçarico.

� ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS

•   Verifique se o maçarico esfriou antes de instalar ou remover o cilindro e acessórios. Usar o maçarico com uma chama 
baixa pode causar danos ao tubo do queimador e ao sistema de ignição.

•   Verifique regularmente todas as juntas e os acoplamentos para garantir que nenhuma conexão esteja solta. Com a 
válvula aberta, sem acender, teste todas as conexões com uma solução de água e sabão. O surgimento de bolhas é 
uma indicação de vazamento e o maçarico deve ser reparado ou substituído. NUNCA USE UMA CHAMA PARA VERIFICAR 
VAZAMENTOS. Faça este teste em uma área bem ventilada, sem centelhas e onde não haja chamas descobertas.

•   O tamanho da chama é menor em climas frios. Para produzir uma chama maior, pré-aqueça o cilindro até a temperatura 
ambiente antes de usá-lo.

ARMAZENAMENTO

REMOVA O CILINDRO DO MAÇARICO  QUANDO NÃO ESTIVER EM USO

1.  Gire o botão de ignição para a posição TRAVADA. Verifique se a válvula reguladora está fechada girando o botão de 
controle de chama totalmente no sentido horário até ele parar. (Exceto TS4000/BZ4500HS.)  Não force. 

2.  Quando estiver frio, desconecte o cilindro e guarde o maçarico e o cilindro separadamente, fora do alcance de 
crianças. Observe também os avisos no rótulo do cilindro.

3.  Não exponha os cilindros a temperaturas acima de 49 °C (120 °F).

4.  Armazene os cilindros em áreas bem ventiladas.
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GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA

A Bernzomatic garante ao comprador original que este produto não contém defeitos de materiais nem de fabricação 
enquanto o TS4000, TS7000, T757, TS8000, BZ4500HS ou BZ8250 pertencer a você. Essa garantia é válida para todas as 
compras de produtos TS4000, TS7000, T757, TS8000, BZ4500HS e BZ8250 em 1º de junho de 2016 ou após essa data. 
Essa garantia não cobre o produto que foi danificado como resultado de uso inadequado, acidente ou qualquer outro uso 
indevido, ou que tenha parado de funcionar devido a desgaste natural. Essa garantia será anulada se o produto for reparado 
ou modificado de alguma forma por qualquer pessoa que não pertença à Bernzomatic.

A Bernzomatic reparará o produto se for comprovado que há defeito de material ou de fabricação.  A Bernzomatic reserva-
se o direito de decidir se providenciará um produto substituto ou se reparará o produto defeituoso.  A única obrigação da 
Bernzomatic e o único recurso do comprador nos termos desta garantia estão limitados a tal reparo ou substituição.

Para apresentar uma reclamação relativa à presente garantia vitalícia limitada, entre em contato com qualquer revendedor 
Bernzomatic ou entre em contato diretamente com a Bernzomatic pelo número 1-800-359-9678.  Nosso representante de 
atendimento vai ajudá-lo. Forneça a nota fiscal com a data da compra ao apresentar uma reclamação. 

A Bernzomatic não oferece outras garantias no que se referiram a este produto.  De forma alguma a Bernzomatic será 
responsável por danos acidentais ou consequentes.  Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos 
acidentais ou consequentes, portanto a limitação supracitada pode não se aplicar a você.

Essa garantia lhe oferece direitos legais específicos, outros direitos podem ser aplicáveis a você dependendo do seu estado.


