
   

1 
 

Sumário 
         

1.  INTRODUÇÃO.............................................................................................2 

2.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................................. 3 

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .......................................................................... 4 

4.  OPERAÇÃO .......................................................... Erro! Indicador não definido. 

5. TERMO DE GARANTIA LITH ......................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

2 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Agradecemos a preferência por adquirir uma ferramenta LITH Nosso objetivo é 
fornecer produtos de alta qualidade que satisfaçam as expectativas de nossos 
clientes, principalmente em custo-benefício.  

Recomendamos a leitura deste manual para melhor conhecimento da 
estrutura, métodos para operação e demais detalhes para máximo 
aproveitamento e segurança. Proteja-se e a terceiros observando todas as 
diretivas de segurança do equipamento. O não cumprimento das instruções 
pode resultar em acidentes e danos permanentes à ferramenta. 

As informações a seguir não compõem parte de nenhum contrato.  

Os dados aqui expostos foram obtidos no processo de produção e uso do 
equipamento, bem como de outras fontes. Ademais, devido a um contínuo 
programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar 
especificações que constam neste manual sem aviso prévio. Portanto, cabe ao 
próprio usuário a responsabilidade de averiguar se o equipamento ou processo 
descrito é apropriado para a finalidade pretendida.  

Ao receber a o produto verifique ao desembalar o produto se há partes 
danificadas em transporte. Em qualquer eventualidade, contate-nos em tempo 
hábil.   

Vide a última página desse manual para informações de garantia.  
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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3.  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

• Mantenha a ferramenta  em uma área limpa, organizada e iluminada.  

• Não exponha o equipamento a chuva.  

• Mantenha os equipamentos de proteção individual (EPIs) sempre ao alcance e 
em perfeito estado para serem utilizados.  

• Mantenha crianças, animais e visitantes longe da máquina. Seu local de trabalho 
deve estar equipado com chaves, cadeados e medidas de segurança em geral 
para que o equipamento não seja acidentalmente acionado ou utilizado por não 
profissionais. 

• Verifique ao desembalar o produto se há partes danificadas. Confira o 
alinhamento de partes móveis, partes quebradas, fixações, ou quaisquer outras 
condições que possam afetar o devido funcionamento. Contate o seu 
fornecedor se necessário.  

• Use um vestuário adequado. Roupas largas, colares, anéis, braceletes, cachecóis 
ou joias podem ficar presos em partes móveis. Calçados não escorregadios são 
recomendados. Use proteção na cabeça para prender cabelos longos. Não use 
nenhum tipo de luva.  

• Não realize nenhuma modificação do equipamento presunçosamente, contate a 
LITH FERRAMENTAS mediante qualquer dúvida e siga as instruções passadas. A 
transgressão dessa instrução coloca em risco a garantia do produto.  

• Mediante queda ou dano da ferramenta, interrompa o trabalho imediatamente 
e tome as medidas necessárias para a reparação. 

• Não carregue a ferramenta pelo cordão elétrico e não puxe o cordão elétrico 
para desconectar o plugue da tomada. Proteja o cordão elétrico ou extensão de 
fontes de calor, líquidos, objetos cortantes, óleos ou substâncias abrasivas. 

• Verifique se os acessórios estão instalados corretamente. Não force a 
ferramenta a trabalhar com acessórios que não são seus próprios a ela. AO SEU 
CALOR.  
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4. OPERANDO A FERRAMENTA  

 Coloque a unidade em uma superfície nivelada e seca.  
 

 Conecte a mangueira de suprimento de ar à unidade usando o 
encaixe de conexão rápida.  
 

 Insira o adaptador de acendedor de cigarros na fonte de 
alimentação de 12 volts do veículo. Verifique se a haste da válvula 
está limpa e livre de sujeira e detritos.  
 

 Conecte a mangueira de ar parafusando o inflador de latão na 
haste da válvula do pneu. Apenas aperte o dedoo inflador.  
 

 Não use nenhuma ferramenta, pois você pode danificar o inflador 
ou a haste da válvula. Coloque o interruptor do inflador na 
posição 'ligado' e deixe o ar fluir para o pneu.  
 

 Observe o medidor com cuidado. Pare o motor quando a pressão 
recomendada pelo fabricante foi alcançado.  
 
NOTA: Normalmente, dois ou três minutos é o suficiente para 
encher o pneu até a pressão de ar nominal. Remova o inflador da 
haste da válvula. Lembre-se de recolocar a tampa da válvula na 
haste. Desconecte o cabo de alimentação. 
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5. TERMO DE GARANTIA LITH 

 

• O prazo de garantia é de 03 (três) meses de garantia legal meses de garantia 

concedida pela LITH. O prazo de garantia inicia da data da compra pelo 

consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação da nota 

fiscal de compra. 

• A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos postos de 

serviços autorizados.  

• A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto de quaisquer 

peças com defeito de fabricação, observando os termos da lei e deste manual.  

• A garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas forem 

substituídas pela Assistência Autorizada LITH, mediante análise que revele, 

satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito de fabricação 

reclamado. 

• Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto que venha 

apresentar defeito decorrente de uso inadequado, negligência ou acidente, ou 

ainda, que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Assistência Autorizada 

LITH. 

• Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não têm cobertura 

da garantia.  
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Cancelamento da Garantia 

• Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo proprietário ou 

terceiro. 

• Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

• Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção do 

fabricante. 

• Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica LITH.  

• Transporte e armazenamento inadequado. 

 

Reservamos o direito de alterar as especificações e/ou as ilustrações neste 

manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na 

obrigação de efetuar as mesmas modificações nas furadeiras anteriormente 

vendidos.  

Contato LITH: 

 
 

 


