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1. INTRODUÇÃO

Este instrumento é um medidor de potência portátil, True RMS, tipo
alicate e operado por bateria, que foi projetado para medir a maioria
dos parâmetros associados com potência elétrica.

Este instrumento foi projetado e testado de acordo com a publicação
IEC-1010-2-032 (1994-12) (Categoria de Sobre-tensão III) e a Diretiva
EMC (EN 50081-1 e EN 50082-1) e outras normas de segurança
(veja Especificação Técnica).

Este medidor amigável possui muitas aplicações incluindo: teste de
conformidade, teste de sistemas de alimentação industrial e comercial,
inspeção e manutenção de plantas, teste de equipamentos elétricos,
etc.

Características

- Corrente até 1000A Pico (True RMS)
- Tensão até 600V RMS (True RMS)
- Potência Ativa (Verdadeira), Potência Aparente e Potência

Reativa AC até 750kW / kVA / kVAR (True RMS)
- Fator de Potência (Cosθ): 0.3 Cap (ou adiantado) ... 1 ... 0.3 Ind

(ou atrasado)
- Integrador de Energia (kWh, kVAh, kVARh) para o máximo de 80

horas
- Marcador de Tempo para o Integrador de Energia
- Autorange com Capacidade de Mudança de Faixa Manual
- Modo de Registro de Máximo e Mínimo
- Data Hold
- Indicador de Bateria Fraca
- Desligamento Automático após aproximadamente 20 minutos inativo

em qualquer função de medida, exceto no modo de registro de MAX/
MIN e no modo Integrador de Energia

- Faixa de Resposta de Freqüência: 45Hz a 450Hz
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2. SEGURANÇA

Leia atentamente as informações de segurança antes de tentar
operar ou reparar o instrumento.

Embora o instrumento seja projetado para ser o mais seguro
possível, a segurança na operação é de responsabilidade do
usuário que deve ser qualificado o suficiente e/ou autorizado.

ADVERTÊNCIA
Máxima tensão entre o condutor que transporta
a corrente, que não seja isolado, e o terra não
deve exceder 750V RMS. Sempre que possível
escolha um condutor isolado.

- Não tente medir nenhuma corrente ou tensão que exceda os
limites máximos dos valores de entrada mostrados nas
especificações elétricas.

- Nunca meça corrente enquanto as pontas de prova estejam
conectadas nos terminais de entrada, a menos que esteja
medindo potência.

- Nunca utilize o instrumento ou as pontas de prova quando a isolação
de proteção estiver danificada. Tenha extrema cautela quando
envolver com a garra condutores sem isolação ou barramentos.

UTILIZE SOMENTE AS PONTAS DE PROVA FORNECIDAS
PELA MINIPA OU TOTALMENTE COMPATÍVEIS.

- Desconecte a ponta de prova viva (energizada) antes de
desconectar a ponta de prova comum.

!
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- Nunca deixe o instrumento em contato com superfícies molhadas.
A penetração de água pode danificar o circuito eletrônico assim
como causar choques elétricos perigosos.

- O contato acidental com condutores pode resultar em choques
elétricos.

- Sempre inspecione o instrumento e as pontas de prova contra
danos. Se o instrumento estiver fisicamente danificado ou não
operar corretamente, não utilize-o.

- Evite trabalhar sozinho com circuitos de alta tensão e nunca se
esqueça de usar os equipamentos de proteção individual
adequados.

- Utilize o instrumento somente como especificado neste manual.
Caso contrário, a proteção proporcionada pelo instrumento pode
ser comprometida.

- Quando estiver efetuando a medida em circuitos com alta tensão, é
aconselhável que as conexões sejam feitas com o circuito desligado.

Símbolos de Segurança

Advertência - Existe risco de choque elétrico.

Cautela - Refira-se a este manual antes de usar o instrumento.

Dupla Isolação - O instrumento é protegido por dupla isolação
ou isolação reforçada. Quando executar reparos, utilize
somente componentes especificados.

Corrente Alternada (AC).

Terra.

~

!
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CAT. III - Categoria de instalação (categoria de sobre-tensão) III de
acordo com EN61010-1 e EN61010-2-032.

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

3.1 Controles e Indicadores
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(1) GARRA: Abertura de 52mm para envolver o condutor.
(2) HOLD: Congela a leitura do display digital.
(3) DISPLAY: Display de cristal líquido.
(4) RANGE: Seleciona a faixa de medida ou o modo autorange.
(5) ON/OFF: Liga ou desliga o instrumento.
(6) V: Seleciona o modo de medida de tensão.
(7) A: Seleciona o modo de medida de corrente.
(8) V: Terminal de entrada de tensão.
(9) VAR: Seleciona o modo de medida de potência reativa.
(10) COM: Terminal comum.
(11) W: Seleciona o modo de medida de potência ativa

(verdadeira).
(12) VA: Seleciona o modo de medida de potência aparente.
(13) MIN/MAX: Seleciona o modo de registro de mínimo e máximo.
(14) COSθ: Seleciona o modo de medida de fator de potência.

A parte inferior do display indica Cap ou Ind.
(15) ENERGY: Seleciona o modo integrador de energia.
(16) ALAVANCA: Para abrir e fechar a garra.

26
27

28
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(17) Power Lock: Mostrado quando o modo de desligamento
automático foi desabilitado. Mostrado
automaticamente quando o instrumento entra no
modo de registro de MAX / MIN ou no modo
Integrador de Energia.

(18) BAT: Mostrado quando a bateria interna precisa ser
trocada.

(19) R: Mostrado no modo de registro de MAX / MIN.
(20) MAX MIN: Mostrado quando os valores do display são os

registros máximo (MAX) ou mínimo (MIN).
(21) HOLD: Mostrado quando a tecla HOLD foi pressionada.
(22) COSθ: Mostrado quando a tecla Cosθ foi pressionada.
(23) : : Mostrado quando a função marcador de tempo é

ativada no modo Integrador de Energia.
(24) Unidades de Medida:

Estes símbolos indicam a unidade de medida para
cada leitura da função.

(25) ENERGY: Mostrado quando a tecla ENERGY foi pressionada.
(26) AUTO: Mostrado quando o modo autorange é selecionado.
(27) POWER: Mostrado quando a tecla W, VA ou VAR foi

pressionada no modo de medida de potência.
(28) OFL: Indicação de sobre-faixa. Mostrado quando a

entrada excede o limite da capacidade do
instrumento. Se estiver medindo tensão ou
corrente, remova o sinal de entrada imediatamente.

(29) Inef: Mostrado quando o fator de potência está acima
de 1.099 ou a potência aparente é zero.
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3.2 Diagrama do Estado de Operação
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OSB.: Nesta função aparece a letra “R” que indica a registro de mínimo e máximo.
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4. COMO MEDIR

4.1 Recomendação - Antes de usar o instrumento, familiarize-se
com o instrumento e este manual. LEIA E REFIRA-SE A ESTE
MANUAL FREQÜENTEMENTE.

4.2 Inspeção Visual do Instrumento - Antes do uso, inspecione o
instrumento contra qualquer condição que possa torná-lo inutilizável.
Verifique componentes soltos ou perdidos. Verifique também possíveis
danos. Tenha certeza de que o instrumento esteja livre de óleo, graxa,
sujeira e poeira excessiva. SE ALGUMA DESTAS CONDIÇÕES ESTIVER
PRESENTE, NÃO UTILIZE O INSTRUMENTO.

4.3 Inspeção Visual das Pontas de Prova - Antes do uso,
verifique as pontas de prova contra deterioração da isolação.

ADVERTÊNCIA
SE AS PONTAS DE PROVA ESTIVEREM DE
ALGUMA MANEIRA DANIFICADAS OU DEGRA
DADAS, NÃO UTILIZE-AS. DEVEM SER
SUBSTITUÍDAS.

4.4 Ligando / Auto Teste

Mantenha a tecla ON OFF pressionada para ligar e inicializar o auto
teste. O instrumento toca a buzina e todos os segmentos do LCD
acenderão como parte da rotina do auto teste.

Solte a tecla ON OFF para inicializar o instrumento.

Troque a bateria antes de usar o instrumento quando o indicador de
bateria fraca é mostrada no display. Se o instrumento não ligar, deve
estar sem bateria ou com a bateria totalmente descarregada.
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Para trocar a bateria, veja o item 5.1 Troca de Bateria.

O instrumento desliga-se automaticamente após 20 minutos se
nenhuma tecla for pressionada, mesmo que estiver executando uma
medida em qualquer função, exceto nos modos de registro dinâmico
de máximo e mínimo ou Integrador de Energia.

4.5 Medida de Potência

Quando o instrumento é ligado, o modo autorange e a medida de
potência ativa são configuradas (POWER, kW e AUTO são
mostrados).

ADVERTÊNCIA
A MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA PARA A FAIXA
AC É 750V RMS. NÃO TENTE MEDIR QUALQUER
TENSÃO QUE EXCEDA 750V RMS PARA EVITAR
CHOQUES ELÉTRICOS PERIGOSOS OU DANOS
AO INSTRUMENTO.

1. Coloque o instrumento na faixa W (ou VA ou VAR).
2. Conecte as pontas de prova preta e vermelha aos terminais de

entrada COM e V, respectivamente.
3. Conecte a ponta de prova preta do terminal COM ao fio neutro

da linha.
4. Conecte a ponta de prova vermelha do terminal V ao fio fase

da linha.
5. Envolva com a garra do alicate o condutor em que a ponta de

prova vermelha esteja conectada. Sempre com a indicação da
seta voltada para a carga.
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! Nota
O instrumento é destinado a medida em sistemas
monofásicos. É possível efetuar medidas em
sistema trifásico criando-se um neutro
artificial, usando um adaptador trifásico.

4.6 Medida de Fator de Potência

ADVERTÊNCIA
A MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA PARA A FAIXA
AC É 750V RMS. NÃO TENTE MEDIR QUALQUER
TENSÃO QUE EXCEDA 750V RMS PARA EVITAR
CHOQUES ELÉTRICOS PERIGOSOS OU DANOS
AO INSTRUMENTO.

FONTE CARGA
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1. Coloque o instrumento na faixa Cosθ.
2. Conecte as pontas de prova preta e vermelha aos terminais de

entrada COM e V, respectivamente.
3. Conecte a ponta de prova preta do terminal COM ao fio neutro

da linha e conecte a ponta de prova vermelha do terminal V ao
fio fase da linha.

5. Envolva com a garra do alicate o condutor em que a ponta de
prova vermelha esteja conectada. Sempre com a indicação da
seta voltada para a carga. Veja a figura do item 4.5.

6. Leia o valor do display. O fator de potência atrasado / adiantado
no tempo é indicado no display pelas letras Ind e Cap (na parte
inferior).

Nota
A indicação de sobre-faixa (OFL) é mostrada
quando o fator de potência estiver abaixo de ±0.3
e a indicação de fator de potência ineficiente (Inef)
é mostrada quando o fator de potência estiver
acima de 1.099 ou quando a potência aparente
for zero.

4.7 Medida de Tensão AC

ADVERTÊNCIA
A MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA PARA A FAIXA
AC É 750V RMS. NÃO TENTE MEDIR QUALQUER
TENSÃO QUE EXCEDA 750V RMS PARA EVITAR
CHOQUES ELÉTRICOS PERIGOSOS OU DANOS
AO INSTRUMENTO.

1. Coloque o instrumento na faixa V.
2. Conecte as pontas de prova preta e vermelha aos terminais de

entrada COM e V, respectivamente.
3. Conecte as pontas de prova no circuito em teste.

!

!
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4. Efetue a leitura do display.

4.8 Medida de Corrente AC

CAUTELA
A CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA É DE 700A
RMS. ANTES DE SELECIONAR A FUNÇÃO
MEDIDA DE CORRENTE, ASSEGURE-SE DE QUE
AS PONTAS DE PROVA ESTEJAM
DESCONECTADAS DO INSTRUMENTO.

1. Coloque o instrumento na faixa A.
2. Envolva com a garra o condutor que transporta a corrente em

teste, garanta uma boa conexão entre as duas faces da garra.
3. Efetue a leitura do display.

4.9 Integrador de Energia

ADVERTÊNCIA
A MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA PARA A FAIXA
AC É 750V RMS. NÃO TENTE MEDIR QUALQUER
TENSÃO QUE EXCEDA 750V RMS PARA EVITAR
CHOQUES ELÉTRICOS PERIGOSOS OU DANOS
AO INSTRUMENTO.

1. Quando a tecla ENERGY é pressionada, o instrumento entra no
modo de integração de energia e no modo de marcador de tempo
(ENERGY, KW.h, : e AUTO são mostrados).

2. Conecte as pontas de prova preta e vermelha aos terminais de
entrada COM e V, respectivamente.

3. Conecte a ponta de prova preta do terminal COM ao fio neutro
da linha e conecte a ponta de prova vermelha do terminal V ao
fio fase da linha.

5. Envolva com a garra do alicate o condutor em que a ponta de
prova vermelha esteja conectada. Sempre com a indicação da

!

!
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seta voltada para a carga.
6. Pressione a tecla ENERGY para percorrer pelos valores de

energia ativa, aparente e reativa. O tempo decorrido entre o
último valor e o início da integração é mostrado na parte superior
do display.

7. Pressione e mantenha pressionada a tecla ENERGY por dois
segundos para sair do modo de integração de energia. Veja o
item 3.2 Diagrama do Estado de operação para maiores
informações.

5. MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO

5.1 Troca de Bateria

O instrumento é alimentado por uma bateria de 9V (tipo NEDA1604,
6LF22 ou 006P). Para garantia, a bateria alcalina especificada ou
outra de longa duração é recomendada.

Se o indicador de bateria fraca aparecer no display digital, troque
a bateria utilizando o seguinte procedimento.

ADVERTÊNCIA
PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS
PERIGOSOS, DESLIGUE O INSTRUMENTO E
DESCONECTE AS PONTAS DE PROVA ANTES DE
REMOVER O GABINETE TRASEIRO.

1. Retire a garra de qualquer condutor, e desligue o instrumento
pressionado a tecla ON OFF.

2. Coloque o instrumento com a face para baixo em uma superfície
não abrasiva e retire os três parafusos do gabinete traseiro,
usando uma chave phillips.

3. Desencaixe o gabinete traseiro do frontal.

!
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4. Retire a bateria do gabinete, e cuidadosamente desconecte
os terminais da bateria.

5. Conecte os terminais da nova bateria e recoloque-a no gabinete.
Acomode os cabos dos terminais da bateria de modo que não
fiquem presos entre os gabinetes traseiro e frontal.

6. Encaixe o gabinete traseiro no frontal, tomando cuidado com
as travas próxima a garra.

7. Recoloque os parafusos.

Se o instrumento não será utilizado por períodos maiores que 60 dias,
remova a bateria e armazene-a separadamente.

Troca de Bateria
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5.2 Manutenção

Os reparos ou serviços devem ser executados apenas por
pessoas qualificadas.

ADVERTÊNCIA
PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS
PERIGOSOS, DESLIGUE O INSTRUMENTO E
DESCONECTE AS PONTAS DE PROVA ANTES DE
REMOVER O GABINETE TRASEIRO.

Periodicamente limpe o instrumento com pano macio umedecido
em água ou detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou
solventes.

5.3 Calibração

O instrumento deve ser calibrado anualmente.
A respeito de reparo ou calibração, entre em contato com a Minipa
ou com o distribuidor mais próximo para maiores informações.

6. MEDIDA DE POTÊNCIA TRIFÁSICA

Refira-se as seguintes figuras para os meios sugeridos de medir
a potência total em um sistema trifásico.

!
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Vermelho

Vermelho

Vermelho

Preto

Preto

Preto

Conexão da Medida (3φ, 4 Fios)

7. ADAPTADOR TRIFÁSICO

Nota
O adaptador trifásico para medidas em
sistemas 3φφφφφ, 3 fiossdeve ser sempre usado
com o instrumento ET-4050.
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O adaptador trifásico gera um ponto de neutro artificial quando o
instrumento ET-4050 efetua a medida de :

- Potência Ativa (kW)
- Potência Aparente (kVA)
- Fator de Potência (Cosθ)

Tanto em sistema balanceados ou desbalanceados 3φ / 3 fios.

Conexão da Medida em Sistema Balanceado 3φφφφφ / 3 Fios

1. Coloque o ET-4050 na faixa kW (kVA ou Cosθ).
2. Prenda o adaptador trifásico nos terminais de entrada do

instrumento.
3. Envolva com a garra uma fase e conecte a ponta de prova vermelha

na mesma fase e as pontas de prova preta e amarela nas
outras duas fases, respectivamente. A seta indicadora da
garra deve apontar para a carga.

4. Efetue a leitura do display. Para obter o valor total, multiplique a
leitura por 3.

W TOTAL = 3 x W1

FONTE CARGA

Vermelho

Preto

Amarelo
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Conexão da Medida em Sistema Desbalanceado 3φφφφφ / 3 Fios

Vermelho

Preto

Amarelo

Preto

Amarelo

Preto

Amarelo

Vermelho

Vermelho

FONTE

FONTE

FONTE

CARGA

CARGA

CARGA
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Repita o item 3 anterior para cada fase e acumule os valores
mostrados no display para a medida da potência trifásica total.

W TOTAL = W1 + W2 + W3

Nota

O adaptador trifásico é um acessório impressindível em algumas
medidas, como por exemplo na medida da potência individual de
cada fase em um sistema desbalanceado a 3 fios.
Facilita também a medida da potência de um sistema 3φ / 3 fios
balanceado. Ou seja com o adaptador trifásico basta efetuar uma
única medida, e multiplicá-la por três para obter a potência trifásica.

8. ACESSÓRIOS

- Manual de Instruções
- Bateria
- Pontas de Prova
- Bolsa com Clipe
- Adaptador Trifásico
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9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1 Especificações Gerais

- Display: LCD 4 Dígitos para Potência.
LCD 6 Dígitos para Energia.

- Taxa de Conversão A/D: Aprox. 4 vezes/s.
- Máxima Tensão para Terra: 600V RMS.
- Corrente Máxima: 700A RMS.
- Indicação de Sobre-faixa: OFL.
- Indicação de Bateria Fraca:   BAT  é mostrado quando a tensão da

bateria está abaixo da tensão de operação.
- Vida da Bateria: 30 horas típica (alcalina).
- Alimentação: Bateria 9V NEDA1604A ou 6LF22.
- Diâmetro Máximo do Condutor: 51mm.
- Abertura Máxima da Garra: 52mm.
- Tensão Máxima do Condutor: 600V RMS.
- Efeito de Condutor Adjacente: 1.5% da corrente do condutor

adjacente (máximo).
- Uso Interno.
- Altitude: 2000m.
- Temperatura e Umidade de Operação: 0°C a 50°C (32°F a 122°F) à

RH < 80% não condensado.
- Grau de Poluição: 2.
- Conformidade de Segurança: De acordo com os requisitos da

UL3111-1, CSA C22.2 No.1010.1-92 e ANSI/ISA-S82.01-94.
- Peso: Aprox. 545g.
- Dimensões: 245(A) x 98(L) x 44(P)mm.
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9.2 Especificações Elétricas

A precisão é dada como ±(% da leitura + número de dígitos menos
significativo) à 18°C a 28°C com umidade relativa de até 80%, para
um período de calibração de 1 ano.
(A precisão é especificada de 5% a 100% da faixa selecionada).

•Medida de Potência Ativa (Verdadeira)

•Medida de Potência Aparente

•Medida de Potência Reativa

kVAR = (kVA)2 - (kW)2

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA
PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA

400kW 0.1kW

1.5%+2 45Hz a 450Hz
750V RMS /
1000A Pico

750kW
1kW

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA
PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA

400kVA 0.1kVA

1.5%+2 45Hz a 450Hz
750V RMS /
1000A Pico

750kVA
1kVA
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•Medida de Fator de Potência (Cosθ)

- Faixa de Tensão: 20V a 750V RMS.
- Faixa de Corrente: 20A a 1000A Pico.

•Medida de Corrente AC

- Tipo de Conversão: Acoplamento AC, Medida True RMS.
- Fator de Crista: ≤ 5.

•Erro Adicional do Fator de Crista (não senoidal)

- Para forma de onda contínua de 45Hz a 65Hz (menos que 1000A
pico).

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA
PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA

0.3~1 0.001 2%+20 10Hz a 60Hz
750V RMS /
1000A Pico

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA
PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA

400A 0.1A

1.5%+2 45Hz a 450Hz
1000A Pico

700A
1A

FATOR DE CRISTA ERRO (% DE LEITURA)

1~3 0.5%

3~5 3%
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•Medida de Tensão AC

- Tipo de Conversão: Acoplamento AC, Medida True RMS.
- Fator de Crista: ≤ 5.

•Erro Adicional do Fator de Crista (não senoidal)

- Para forma de onda contínua de 45Hz a 65Hz (menos que 750V
RMS).

• Integrador de Energia de Potência Ativa (Verdadeira)

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA
PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA

400V 0.1V

1%+3 45Hz a 450Hz
750V RMS

600V
1V

FATOR DE CRISTA ERRO (% DE LEITURA)

1~3 0.5%

3~5 3%

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA

MÁXIMO
PERÍODO DE
INTEGRAÇÃO

40000kWh 0.1kWh

1.5%+2 45Hz a 450Hz
80horas

75000kWh
1kWh
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• Integrador de Energia de Potência Aparente

• Integrador de Energia de Potência Reativa

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA

MÁXIMO
PERÍODO DE
INTEGRAÇÃO

40000kVAh 0.1kVAh

1.5%+2 45Hz a 450Hz
80horas

75000kVAh
1kVAh

FAIXA RESOLUÇÃO PRECISÃO
FAIXA DE

FREQÜÊ NCIA

MÁXIMO
PERÍODO DE
INTEGRAÇÃO

40000kVARh 0.1kVAh

4%+2 45Hz a 450Hz
80horas

75000kVARh
1kVAh
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GARANTIA

O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se
apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de
acordo com os termos da garantia.

GARANTIA

SÉRIE Nº MODELO ET-4050

1- Este certificado é válido por 24 (vinte e quatro) meses a partir da data
da aquisição.

2- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
A) Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto
do aparelho no prazo acima estipulado.
B) Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento
de assistência técnica por nós autorizado.
C) Aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.

3- A garantia perde a validade nos seguintes casos:
A) Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou
condições anormais de operação ou manuseio.
B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado.

4- Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais
como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.

5- Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o software
funcionará realmente de acordo com suas especificações funcionais por
90 dias. A Minipa não garante que o software não contenha algum erro,
ou de que venha a funcionar sem interrupção.

6- A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
7- A garantia só será válida mediante o cadastramento deste certificado

devidamente preenchido e sem rasuras.

Nome:
Endereço: Cidade:
Estado: Fone:
Nota Fiscal N°: Data:
N° Série:
Nome do Revendedor:
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Cadastramento do Certificado de Garantia

O cadastramento pode ser feito através de um dos meios a seguir:

- Correio: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente
preenchido pelo correio para o endereço.
Minipa Indústria e Comércio Ltda.
At: Serviço de Atendimento ao Cliente
Alameda dos Tupinás, 33 - Planalto Paulista
CEP: 04069-000 - São Paulo - SP

- Fax: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente
preenchido através do fax 0xx11-577-4766.

- e-mail: Envie os dados de cadastramento do certificado de
garantia através do endereço sac@minipa.com.br.

- Site: Cadastre o certificado de garantia através do endereço
http://www.minipa.com.br/sac.

IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos cujos
certificados forem devidamente cadastrados. Caso contrário
será exigido uma cópia da nota fiscal de compra do produto.

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

Revisão: 03
Data Emissão: 21/05/2004
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