
do medidor de gásdo medidor de gás
O medidor de gás não só mede o gás consumido, 

mas também possui a função de interromper o seu fornecimento quando o
computador interno detecta o perigo. Aproveite a vida com o gás LP sem preocupações.

Você sabia?

*Dependendo das condições do edifício ou do solo, o forneci-
mento de gás pode ser interrompido mesmo que o grau de 
intensidade sísmica seja menor do que 5, ou o fornecimento 
de gás pode não ser interrompido mesmo que o grau de 
intensidade sísmica seja 5 ou maior.

*Mesmo durante o uso do gás, se o fogo estiver muito baixo, 
o fornecimento de gás poderá não ser interrompido.

*O fornecimento de gás não será interrompido se não estiver 
em uso.

Interrompe o fornecimento de gás se o tremor for
equivalente a grau 5 de intensidade sísmica ou maior.Quando detectar

um grande tremor
Quando detectar
um grande tremor

*Terremoto, etc. (equivalente a grau 5
 de intensidade sísmica ou maior)
*Terremoto, etc. (equivalente a grau 5
 de intensidade sísmica ou maior)

Nessa situação O que o medidor de gás faz?

Interrompe o fornecimento de gás detectando
vazamento de gás.Quando grande quantidade

de gás for liberado
Quando grande quantidade
de gás for liberado

O que o medidor de gás faz?Nessa situação

*Se o vazamento de gás for pouco, o seu fornecimento poderá 
não ser interrompido, mesmo havendo vazamento.

*Se o consumo de gás aumentar de repente devido à mudança 
da estação ou devido à instalação de um novo aparelho de 
gás, o medidor pode detectar possibilidade de vazamento de 
gás, mesmo não havendo vazamento, e interromper o seu 
fornecimento.*Quando a mangueira se soltar, etc.*Quando a mangueira se soltar, etc.

*Se o fogo estiver muito baixo, o fornecimento de gás não 
será interrompido mesmo ao ser usado por muito tempo.

*O tempo até o fornecimento de gás ser interrompido varia 
conforme o consumo de gás do aparelho de gás, modo de 
usar o gás no dia a dia (tempo de uso, número de aparelhos 
usados simultaneamente, etc.).

*A água da banheira aquecida excessivamente e a panela 
queimada não podem ser prevenidas.

Interrompe o fornecimento de gás detectando
possibilidade de esquecimento do aparelho de gás ligado.

O que o medidor de gás faz?Nessa situação

Uso de gás por muito
tempo
Uso de gás por muito
tempo

*Esquecer-se de desligar o aparelho
 de gás, etc.
*Esquecer-se de desligar o aparelho
 de gás, etc.

São indicadas as letras “Gás interrompido” e “C”

São indicadas as letras “Gás interrompido”, “B” e “C”

São indicadas as letras “Gás interrompido”, “A” e “C”

Mostrador do medidor de gás

Mostrador do medidor de gás

Mostrador do medidor de gás

Funcionamento



*Se o interruptor de ignição do aparelho de gás 
estiver ligado ou o registro de gás que não está 
em uso estiver aberto, o fornecimento de gás 
será interrompido novamente. 
Desligue-o e feche-o sem falta.

*A indicação do medidor de gás pode mudar
devido à operação de reinicialização.

Desligue o aparelho de gás.
Certifique-se de que o registro de gás que não está 
em uso está fechado.

As letras e a luz irão piscar.Aguarde cerca de 1 minuto.
*Em alguns medidores, a luz fica na parte do botão 
de reinicialização.

Pressione por cerca de 1 segundo o botão preto de 
reinicialização, na parte inferior, à esquerda, e o solte 
em seguida. As letras “Gás interrompido” se apagará.

As letras e a luz irão parar de piscar, e o gás 
voltará a ser fornecido novamente.

Como reinicializar o medidor de gásComo reinicializar o medidor de gás
Se o fornecimento de gás for interrompido e for indicado no mostrador do medidor de gás
“Gás interrompido”, siga os seguintes procedimentos para reinicializá-lo.
O gás passará a ser fornecido novamente, se não houver anomalias como vazamento de gás.

O medidor de gás é uma máquina de precisãoO medidor de gás é uma máquina de precisão

Não jogue
água nele nem o lave.

Não lhe forneça impacto,
atirando algo nele.

Não apoie algo
nele nem encoste nele.
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*Haverá possibilidade de vazamento de gás se o fornecimento 
de gás for interrompido novamente mesmo que o interruptor 
de ignição do aparelho de gás esteja desligado e o registro de 
gás esteja fechado. Entre em contato com a distribuidora de 
gás sem repetir a operação de reinicialização várias vezes.

*O gás não pode ser usado enquanto as letras e a luz estiver-
em piscando.




