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1 - Ligando Seu Equipamento 

Se a bateria estiver carregada, basta abrir a tampa do equipamento para 
que ele seja ligado. Se precisar carregar a bateria, basta retirar a tampa 
protetora do conector de energia da maleta, encaixar nele o conector da 
fonte de alimentação e rosqueá-lo até o final. 

Alimente essa fonte, pelo cabo AC, com uma tensão entre 100 a 220 V. O 
operador pode utilizar as funções do equipamento enquanto a bateria é 
carregada, salvo se a carga estiver muito baixa. Nessa situação, aguarde 
15 minutos para utilizar o equipamento. 
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2 - Utilização dos Acessórios 

2.1 Esquema de Conexão para Aparelhos de Cocção 

 

A. Kit Conexão Espigão: conecte-o na entrada de gás de um aparelho 
de cocção; 

B. Bomba Tipo Pera: aperte-a com a mão para injetar ar no circuito 
de gás de um aparelho de cocção; 

C. Válvula de alívio: mantenha-a fechada durante a pressurização e 
aberta para despressurização; 

D. Kit Conexão Bomba Externa: é utilizado para acoplar um gerador 
de ar comprimido externo; 

E. Válvula de esfera: feche-a assim que o sistema estiver 
pressurizado. Se a alavanca estiver a 90° com o corpo da válvula, 
como na imagem, ela está fechada; contudo, se a alavanca estiver 
paralela ao corpo da válvula, ela está aberta. 

2.2 Esquema de Conexão para Rede de Baixa Pressão 

 

B. Bomba Tipo Pera: aperte-a com a mão para injetar ar numa rede 
de gás; 

C. Válvula de alívio: mantenha-a fechada durante a pressurização e 
aberta para despressurização; 

D. Kit Conexão Bomba Externa: é utilizado para acoplar um gerador 
de ar comprimido externo ao ponto (G) ou uma rede de gás ao 
ponto (H); 

E. Válvula de esfera: feche-a assim que o sistema estiver 
pressurizado pela bomba externa ou mantenha-a fechada se for 
utilizar o gás da rede para realizar os testes. Se a alavanca estiver a 
90° do corpo da válvula, como na imagem, ela está fechada 
(indicado por off na manopla); contudo, se a alavanca estiver 
paralela ao corpo da válvula, ela está aberta (indicado por on na 
manopla); 

F. Kit Conexão com Rosca (½’’ BSPT): rosqueie-o na rede de gás. 
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2.3 Esquema de Conexão para Rede de Alta Pressão 

 

D. Kit Conexão Bomba Externa: é utilizado para acoplar um gerador 
de ar comprimido externo ao ponto (G) ou uma rede de gás ao 
ponto (H); 

E. Válvula de esfera: feche-a assim que o sistema estiver 
pressurizado pela bomba externa ou mantenha-a fechada se for 
utilizar o gás da rede para realizar os testes. Se a alavanca estiver a 
90° com o corpo da válvula, como na imagem, ela está fechada 
(indicado por off na manopla); contudo, se a alavanca estiver 
paralela ao corpo da válvula, ela está aberta (indicado por on na 
manopla); 

F. Kit Conexão com Rosca (½’’ BSPT): rosqueie-o na rede de gás. 

 

2.4 Esquema de Conexão para o Diagnóstico MC-G4 

 

A. Kit Conexão Espigão: conecte ao Módulo Conexões Principal; 
B. Bomba Tipo Pera: aperte-a com a mão para injetar ar no circuito 

do equipamento; 
C. Válvula de alívio: mantenha-a fechada durante a pressurização e 

aberta para a despressurização; 
D. Kit Conexão Bomba Externa: conecte ao kit Conexão Espigão (A); 
E. Válvula de esfera: para realizar o teste, feche-a assim que o 

sistema estiver pressurizado pela Bomba Tipo Pera (B). Se a 
alavanca estiver a 90° com o corpo da válvula, como na imagem, 
ela está fechada (indicado por off na manopla); contudo, se a 
alavanca estiver paralela ao corpo da válvula, ela está aberta 
(indicado por on na manopla); 
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2.5 Kit Ponteira de vedação para injetor 

 

É utilizado para vedar o bico injetor de um fogão durante os testes de 
pós-conversão. 

Primeiramente, escolha uma das três pontas em (C), a que melhor se 
adapta ao injetor do fogão, e rosqueie-a na haste (A), no local indicado 
pelas linhas pontilhadas. 

Retirado o queimador do fogão, coloque a peça B na superfície onde 
estava tal queimador. O lado do apoiador (B) que deve encostar-se a 
superfície do fogão é o que tem o diâmetro menor. Feito isso, insira a 
haste A pelo furo do apoiador B (como mostra a imagem acima), até o 
bico flexível encostar-se ao injetor. 

 

 

 

2.6 Scanner 

 

É utilizado para inserir o número de identificação de um operador e o 
número de uma ordem de serviço. Para ligá-lo, conecte o cabo na porta 
USB do equipamento e aguarde o sinal sonoro. 

Para ler um código, mire o sensor (B) para ele e aperte o botão (A). Feito 
isso, note que o sensor (B) emite um feixe de luz vermelha, que deve ser 
direcionado para o código a ser lido. Assim que a leitura desse código for 
realizada, o scanner irá emitir um sinal sonoro. 

Caso esteja com dificuldade de realizar uma leitura, aproxime ou afaste o 
sensor (B) do código, apertando o botão (A).  
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2.7 Alça de Transporte 

 

O seu equipamento pode ser transportado facilmente pela sua alça de 
mão ou ainda pela alça de ombro, acessório incluso no equipamento. 

Para utilizar a alça de ombro, encaixe os mosquetões nos furos mostrados 
na figura acima. 
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3 - Operação Básica do MC-G4 

Na tela inicial, escolha a categoria desejada de teste: Aparelho de cocção, 
Rede baixa pressão ou Rede alta pressão. Observe que o botão à 
esquerda e o central aparecem de cor laranja, indicando que a entrada de 
baixa pressão será utilizada e que o botão à esquerda aparece de cor azul, 
indicando que a entrada de alta pressão será utilizada. 

 

3.1 Teste de Rede  

Na tela inicial, ao tocar no botão Rede alta pressão, um pop-up é aberto 
para que o usuário escolha um valor de pressão de teste: 1 bar ou 2 bar. 

 

Da mesma forma, ao tocar no botão Rede baixa pressão, um pop-up é 
aberto para que o usuário escolha um valor de pressão de teste: 250 
mmca, 750 mmca ou 3500 mmca. 

 

Escolhido o valor de pressão, o MC-G4 apresenta a opção de o usuário 
fazer um teste rápido ou normatizado. Na tela de rede de baixa pressão, é 
possível fazer o teste de estanqueidade do circuito pneumático do 
equipamento, tocando no botão Diagnóstico MC-G4. 

 

3.1.1 Teste Rápido 

O teste rápido tem o objetivo de verificar, rápida e 
previamente, se a rede não possui vazamento. É 
recomendado fazer esse teste antes do normatizado, a fim 
de poupar tempo com vazamentos. 

Ao tocar no botão Teste rápido, aparece a tela a seguir, cuja cor de fundo 
está relacionada com a conexão do teste sendo executado. 
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Inicialmente, quando a entrada de pressão está despressurizada, aparece, 
na parte inferior da tela, a mensagem: Aguardando pressão. 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
faixa de especificação do teste. 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro dos 
limites aceitáveis e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Encerrada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem acima mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. 

Depois disso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Medindo, a 
tela começa a mostrar o valor de fuga (mmca/s para teste de rede de 
baixa) e o ponteiro preto move-se sobre a barra de vazamento – a cor em 
que esse ponteiro permanecer indica a condição da peça testada: verde 
significa que os limites de vazamento estão dentro do especificado; 
vermelho, que estão fora do especificado. 

Para sair, toque no botão vermelho X, localizado no canto esquerdo 
superior. 

3.1.2 Normatizado 

 Ao tocar no botão Normatizado, abre-se uma tela 
solicitando o número da Ordem de Serviço, que é uma 
sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, 
ainda, toque no botão Teclado para introduzir 

manualmente esse valor. (1ª tela) 

Tocando no botão confirmar ou fazendo novamente a leitura do código 
com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª tela) 

Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para confirmar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar 
ou realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 
cujo diagrama é mostrado a seguir, inserindo a informação “Bloco: 16” – 
esta é a única etapa em que não é obrigatório introduzir algum dado. 
Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 
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Inicialmente, quando a entrada de pressão está despressurizada, aparece, 
na parte inferior da tela, a mensagem: Aguardando pressão. Ao 
pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e o 
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ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver na 
região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora dos 
limites especificados do teste. (6ª tela) 

 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Encerrada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem acima mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 

Por fim, entra a etapa de medição por um determinado tempo, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

 

Se o teste for aprovado, ou seja, o ponteiro permanecer na região verde 
da barra de vazamentos durante a etapa de medição, surge uma tela 
verde com a mensagem de aprovado e com as informações de teste, e o 
MC-G4 emite um sinal sonoro (10ª tela). Pressionando o botão Repetir, o 
teste será refeito; mas, se pressionar a tecla Finalizar, irá aparecer o 
checklist de finalização e nessa fase o teste é concluído. (12ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
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vermelha com a mensagem Retestar será apresentada com as 
informações do teste, e o MC-G4 emitirá um sinal sonoro – 
provavelmente o sistema não estava estabilizado o suficiente (11ª tela). 
Se a tecla Repetir for pressionada, um novo teste será executado. 
Contudo, se a tecla Finalizar for pressionada, abrirá uma tela do cheklist 
de finalização. (12ª tela) 

Porém, se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra 
de vazamentos durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (11ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar 
for pressionado, abrirá uma tela do cheklist de finalização. (12ª tela) 

O checklist, incorporado à rotina do equipamento, tem a finalidade de 
orientar o operador sobre suas tarefas. 

Após preencher todos os itens, os botões QRcode e Finalizar irão aparecer 
na parte inferior da tela. 

Tocando no botão QRcode, será exibida na tela um código QR com as 
informações do teste. Tocando na área do código QR, ele irá sumir. (14ª 
Tela) 

 

Ao tocar no botão Finalizar, será apresentada uma janela dando a opção 
de imprimir o resultado do teste. (15ª tela) 

Caso opte por Sim, o MC-G4 irá imprimir uma etiqueta com os resultados 
do teste e irá concluir o teste. Mas, se usuário optar por Não, o 
equipamento irá solicitar uma confirmação se ele quer realmente sair 
sem imprimir. 

 

3.2 Teste em Aparelho de Cocção (Doméstico) 

Na tela inicial, ao tocar no botão Aparelho de Cocção, surge uma janela 
para que o operador escolha em qual tipo de aparelho ele quer realizar o 
teste. Feita a seleção, o MC-G4 apresenta ao operador as opções de fazer 
um Teste Rápido, Normatizado de Pré-Conversão ou Normatizado de Pós-
Conversão. 
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3.2.1 Teste Rápido 

O teste rápido tem o objetivo de verificar, rápida e previamente, se o 
aparelho de cocção escolhido não possui vazamento. É recomendado 
fazer esse teste antes do normatizado, a fim de poupar tempo com 
vazamentos. 

Ao tocar no botão Teste rápido, aparece a tela a seguir, cuja 
cor de fundo está relacionada com a conexão do teste sendo 
executado. 

Inicialmente, quando a entrada de pressão está despressurizada, aparece, 
na parte inferior da tela, a mensagem: Aguardando pressão. 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
especificação do teste. 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, o valor de  pressão está 
dentro da faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo 
de 5 segundos. Encerrada a contagem, o equipamento envia um pop-up 
para que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse 
momento, gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem ao lado 
mostra que a alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. 

Depois disso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Medindo, a 
tela começa a mostrar o valor de fuga (cch para teste de aparelhos de 
cocção) e o ponteiro preto move-se sobre a barra de vazamento – a cor 
em que esse ponteiro permanecer indica a condição da peça testada: 
verde significa que os limites de vazamento estão dentro do especificado; 
vermelho, que estão fora do especificado. 

 

3.2.2 Teste Normatizado 

3.2.2.1 Pré-conversão 

É o teste de estanqueidade realizado em equipamentos de cocção, antes 
de ser realizada alguma intervenção técnica (troca de componentes). O 
teste de estanqueidade é realizado com as válvulas fechadas dos 
acendedores. 

Ao tocar no botão de Normatizado Pré-Conversão, abre-se 
uma tela solicitando o número da Ordem de Serviço, que é 
uma sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, ainda, 

toque no botão Teclado para introduzir manualmente esse valor. (1ª tela) 
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Tocando no botão confirmar ou fazendo novamente a leitura do código 
com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª tela) 

Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para aceitar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar ou 
realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 
cujo diagrama é mostrado a seguir, inserindo a informação “Bloco: 16” – 
esta é a única etapa em que não é obrigatório introduzir algum dado. 
Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 
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Após a inserção dos dados da OS e do operador, a tela de instrumentação 
é apresentada, aguardando que o sensor seja pressurizado. (Tela 6) 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
especificação do teste. (6ª tela) 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Encerrada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 

que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem ao lado mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 

Por fim, entra, por um determinado tempo, a etapa de medição, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (13ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se a tecla Finalizar 
for pressionada, surge a tela de escolha de teste rápido ou normatizado. 
(12ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
vermelha de Retestar será apresentada com as informações do teste, e o 
MC-G4 emitirá um sinal sonoro (11ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se a tecla Finalizar 
for pressionada, surge a tela de escolha de teste rápido ou normatizado. 
(12ª tela) 

No entanto, se o ponteiro na barra de vazamento permanecer na região 
verde durante o teste, o MC-G4 irá aprovar o teste, e o operador poderá 
refazê-lo tocando no botão Repetir ou partir para a próxima etapa 
pressionando o botão Próximo, fazendo com que também retorne para a 
tela de escolha de teste rápido ou normatizado. (10ª e 12ª telas) 

Se o botão Reiniciar for selecionado, o número de OS e a identificação do 
operador serão excluídas, e a tela inicial será apresentada. (12ª tela) 
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3.2.2.2 Pós-conversão 

É o teste de estanqueidade realizado em equipamentos de cocção 
domésticos, depois de serem feitas intervenções técnicas (troca de 
componentes).  

Na primeira etapa, o teste de estanqueidade, denominado como Circuito 
Fechado, é realizado com as válvulas fechadas dos acendedores. 

Na segunda etapa, o teste de estanqueidade, denominado como Teste de 
Boca, é realizado ciclicamente, com o número de vezes igual à quantidade 
de queimadores do aparelho de cocção. Durante um ciclo, uma válvula do 
aparelho de cocção é mantida aberta e as outras fechadas. No injetor cuja 
válvula estiver aberta, utilize a ponteira de vedação.  

De fato, se o aparelho de cocção possuir duas bocas, o teste terá três 
ciclos. 

Observe que nessas etapas a tela mostra o número da boca cuja válvula 
deve ficar aberta com o seu respectivo injetor vedado (consultar 2.4 Kit 
Ponteira de vedação para injetor, página 4). 

Ao tocar no botão Normatizado Pós-Conversão, abre-se 
uma tela solicitando o número da Ordem de Serviço, que é 
uma sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, 
ainda, toque no botão Teclado para introduzir 

manualmente esse valor. (1ª tela) 

Tocando no botão confirmar da próxima tela ou fazendo novamente a 
leitura do código com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª 
tela) 

Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para confirmar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar 
ou realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 
cujo diagrama é mostrado a seguir, inserindo a informação “Bloco: 16” – 
esta é a única etapa em que não é obrigatório introduzir algum dado. 
Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 
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Após a inserção dos dados da OS e do operador, a tela de instrumentação 
da primeira etapa é apresentada (circuito fechado), aguardando que o 
sensor seja pressurizado. (Tela 6) 



 

 
17 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
especificação do teste. (6ª tela) 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Encerrada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem abaixo mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 

Por fim, entra, por um determinado tempo, a etapa de medição, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

 

Se o ponteiro na barra de vazamento permanecer na região verde 
durante a etapa de medição do teste (9ª tela), o MC-G4 irá aprová-lo, e o 
operador poderá refazê-lo tocando no botão Repetir ou partir para a 
próxima etapa pressionando o botão Próximo, fazendo com que o teste 
de boca 1 seja exibido. (10ª e 12ª telas) 

Se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra de 
vazamento durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (14ª tela). Se o botão Repetir for 
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pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar 
for pressionado, a tela do checklist de finalização é apresentada e, 
preenchido todos os itens, o teste pode ser concluído. (13ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
vermelha de Retestar será apresentada com as informações do teste, e o 
MC-G4 emitirá um sinal sonoro (11ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionada, um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar 
for pressionado, a tela do checklist de finalização é apresentada e, 
preenchido todos os itens, o teste pode ser concluído. (13ª tela) 

A sequência dos testes de boca intermediários é igual a do teste anterior 
(circuito fechado), então eles não serão apresentados aqui. 

 

O último teste de boca (a partir da 15ª tela) possui a sequência da 
mesma forma que a dos outros testes de boca. Porém, diferencia-se 
apenas na janela de aprovação (19ª tela), a qual possui o botão Finalizar, 
que dá acesso ao checklist de finalização. 

 

O checklist, incorporado à rotina do equipamento, tem a finalidade de 
orientar o operador sobre suas tarefas. 

Após preencher todos os itens, os botões QRcode e Finalizar irão aparecer 
na parte inferior da tela. 

Tocando no botão QRcode, será exibida na tela um código QR com as 
informações do teste. Tocando na área do código QR, ele irá sumir. (23ª 
Tela) 

Ao tocar no botão Finalizar, será apresentada uma janela dando a opção 
de imprimir o resultado do teste. (24ª tela) 
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Caso opte por Sim, o MC-G4 irá imprimir uma etiqueta com os resultados 
do teste e irá concluir o teste. Mas, se usuário optar por Não, o 
equipamento irá solicitar uma confirmação se ele quer realmente sair 
sem imprimir. 

 

 

3.3 Diagnóstico MC-G4 

A função de Diagnóstico MC-G4 serve para realizar, de forma isolada, um 
teste de estanqueidade do circuito pneumático de baixa pressão do 
equipamento. O objetivo é garantir que tal circuito esteja em perfeitas 
condições para que posteriormente o equipamento possa realizar, com 
segurança, um teste de estanqueidade numa rede que utilize gás GLP ou 
GN. 

Consulte a seção 4.2.4. Esquema de Conexão para o Diagnóstico MC-G4 
para realizar a instalação dos acessórios no equipamento. 

Para iniciar o diagnóstico, toque no botão Rede baixa pressão, escolha no 
pop-up qualquer valor de pressão e, em seguida, pressione o botão 
Diagnóstico MC-G4. Independente do valor escolhido, a pressão de teste 
será de 3500 mmca. 

 

Em seguida, a tela de instrumentação é aberta. A sequência de 
funcionamento dela é o mesmo mostrado na seção 3.1.2- Normatizado, 
na parte explicativa da 6ª à 9ª tela. 

Se na etapa de medição o ponteiro permanecer na região verde da barra 
de vazamento, o teste será aprovado e a tela de aprovação (verde) será 
mostrada.  

Contudo, se na etapa de medição o ponteiro permanecer na região 
vermelha da parte esquerda da barra de vazamento, o teste será 
reprovado, e a tela de reprovação (vermelha) será mostrada; se na etapa 
de medição o ponteiro permanecer na região vermelha da parte direita 
da barra de vazamento, a tela de reteste (vermelha) será mostrada, 
indicando que a pressão subiu durante o teste – provavelmente a pressão 
não estava estabilizada. 
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Na tela de aprovação, reprovação e reteste, é possível refazer o teste ou 
finalizá-lo, tocando, respectivamente, nos botões Repetir ou Finalizar. 
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4 - Resolvendo Problemas 

Descrevemos abaixo uma tabela contendo alguns problemas e suas 
possíveis causas e soluções. Esta tabela não elimina todas as 
possibilidades de problemas e suas causas, mas ajuda a resolver os mais 
corriqueiros. Todas as soluções devem ser experimentadas desmontar o 
equipamento! 

 

 

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Equipamento não liga 

Bateria descarregada 

 

Alimentar o 
equipamento com a sua 

fonte de energia 
externa. 

Carregador danificado 

Conecte outro 
carregador homologado 

pela TEX. Caso não 
funcione, contate a TEX. 

Bateria não carrega Conexão Elétrica 

Verifique se o cabo de 
energia está bem 

conectado à fonte de 
alimentação e a rede 

elétrica. 

Verifique também se o 
cabo da fonte de 
alimentação está 

acoplado ao conector de 
energia do 

equipamento. 

Problemas no circuito da 
bateria 

Se o indicador de carga 
de bateria fica na cor 
vermelha piscando 

constantemente, envie 
para a Assistência 

Técnica da TEX. 

A pressão não para de 
cair 

Válvula do Módulo 
Conexões Principal 

Feche a válvula. 

Encaixe do módulo 
espigão 

Verifique se a vedação 
de silicone está bem 

encaixada na peça em 
teste. 

Vazamento nas 
conexões do 
equipamento 

Faça o teste de 
diagnóstico no 

equipamento. Se o teste 
for reprovado, contate a 

TEX. 

Não inicia o teste Pressão insuficiente 

Aumente a pressão da 
bomba externa ou 

pressione mais a Bomba 
Tipo Pera, até o valor da 

pressão nominal de 
teste. 

A pressão de teste não é 
atingida 

Válvula da Bomba Tipo 
Pera 

Verificar se a válvula 
está fechada. 

Especificação ou 
configuração da bomba 

externa 

Verificar se a bomba 
externa tem capacidade 

de fornecer a pressão 
necessária para o teste 
ou se ela está ajustada 

corretamente. 
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A impressora não 
imprime 

Etiqueta acabou 
Coloque um novo rolo 

na impressora 

Rolo colocado invertido 
Retire o rolo da 
impressora e o 

desinverta 

Dados não são 
transferidos para o 

pendrive 
Formatação 

Verifique se o pendrive 
está devidamente 
formatado com o 

sistema de arquivos 
FAT32 

Scanner não lê 

Qualidade do código 
Verifique se a impressão 

do código está legível. 

Scanner travado 

Verifique se o sinal 
luminoso vermelho está 
piscando. Desconecte-o 
e reconecte-o na USB. 

Substituir o scanner caso 
não funcione. 
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5 - Contatos TEX 

 

 

 

TEX Equipamentos Eletrônicos Ind. Com. Ltda. 

Av. Gutemberg José Cobucci, Galpão 1, 293 – Itupeva 

São Paulo – Brasil 

CEP: 13295-000 

Fone/Fax: (55-11) 4591-2825 

 

Suporte 24 Horas 

Para estar ao lado de nossos clientes a qualquer hora,  

a TEX disponibiliza um telefone para atendimento de Suporte Técnico 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. 

TEX 24 Horas – (55-11) 98598-2509 

 

www.tex.com.br 

service@tex.com.br – comercial@tex.com.br 

http://www.tex.com.br/
mailto:service@tex.com.br
mailto:comercial@tex.com.br

