
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Coloque o dispositivo no suporte da maneira correta para que a máquina de 
solda permaneça estável. Monte as matrizes correspondentes com o tamanho 
que é necessário, e aperte com a chave. O menor tamanho é colocado na frente.
2. Ligue o dispositivo (lembre-se que a fonte de energia deve ter uma ligação à 
terra). A luz indicadora verde significa que está a aquecer. Quando a lâmpada 
vermelha acende, a máquina de solda está quente e o dispositivo está pronto 
para operação.
3. Corte o tubo. Coloque o tubo nos moldes por o período de tempo necessário. 
Após esse tempo, remova rapidamente os tubos dos moldes e junte-os entre si. 
Não aperte muito os tubos conectados.

REGRAS DE SEGURANÇA
A não observância dos seguintes avisos e a intervenção na construção da máquina de solda libera o fabricante de qualquer responsabilidade por 
danos resultantes do trabalho do dispositivo causados   a pessoas, animais e bens ou o próprio dispositivo e cancela os direitos de garantia.
1. Sempre verifique a condição do dispositivo e dos cabos antes de usar. Não use a máquina de solda quando algum desses elementos estiver 
danificado.
2. A fonte de energia deve ter ligação à terra.
3. Não permita que água ou outros líquidos entrem no dispositivo. Não trabalhe com a máquina de solda no exterior quando estiver a chover.
4. Mantenha o dispositivo longe de crianças.
5. Luvas de proteção devem ser usadas durante o trabalho
6. Para a segurança e operação adequada do dispositivo, somente profissionais podem abrir o dispositivo e regular a temperatura.
7. Se a luz indicadora não mudar por um longo período, isso significa que o dispositivo não está funcionando corretamente. Se esta situação ocorrer, 
termine o trabalho e desligue a máquina de solda.
8. Em caso de falha do dispositivo, entre em contato com um profissional ou um distribuidor.
9. O usuário não pode exceder os parâmetros máximos para os quais o dispositivo foi construído.
10. A condição de uso correta e segura é o uso de uma ligação com uma tomada de proteção.
11. Antes de ligar, verifique se o cabo de alimentação e outros elementos do dispositivo estão em boas condições e verifique a integridade da máquina 
de solda.
12. Não exponha dispositivos elétricos à chuva. Não use dispositivos elétricos em lugares húmidos ou molhados. Mantenha a sua área de trabalho 
bem iluminada. Não use dispositivos elétricos na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
13. Proteja o cabo de alimentação de salpicos de água ou outros líquidos e proteja contra a precipitação atmosférica.
14. Cuide do cabo de alimentação, nunca transporte o dispositivo pelo cabo e não o desconecte da tomada puxando o cabo. Proteja o cabo do calor, 
óleo e bordas afiadas.
15. Prenda firmemente as peças de trabalho. Use grampos ou um torno para unir peças de trabalho. É mais seguro do que usar as mãos e também 
libera as duas mãos para operar o dispositivo.
16. O trabalho do soldador requer cuidados especiais devido aos elementos aquecidos.
17. Aqueça a máquina de solda somente no suporte ou no torno apropriado.
18. Não deixe o dispositivo ligado ou aquecido sem supervisão.
19. Devido ao aquecimento do plástico, o processo de junção dos elementos deve ser realizado numa sala ventilada.
20. Desconecte o cabo de alimentação do dispositivo da fonte de alimentação após o uso.

UTILIZAÇÃO
Máquina de solda é usada para soldagem de tubos e acessórios termoplásticos (polietileno, polipropileno, etc.) durante a instalação de:
- ligações de água fria;
- ligações de água quente:
- ligações de aquecimento central.
É equipado com um controlador de temperatura eletrônico (com compensação de temperatura ambiente) com uma faixa de ajuste de 50° C a 300° C, 
garantindo a precisão de manter a temperatura dentro de 3° C. Tem um sinal luminoso de prontidão para o trabalho. Sua construção compacta e leve 
permite a instalação de dutos diretamente nas paredes ou estruturas. As pontas de aquecimento substituíveis são cobertas com camada anti-adesiva 
(teflon técnico). O soldador tem uma tampa que permite que ele seja preso a um torno ou suporte.

PROCESSO DE SOLDA
- Aparafuse os perfis de aquecimento selecionados na placa de aquecimento.
- Defina a temperatura desejada.
- Ligue o soldador à corrente e ligue o interruptor.
Depois de ligar o soldador, aguarde um pouco até atingir a temperatura definida. A lâmpada de controle indica o status térmico da placa de 
aquecimento. Iluminação contínua significa a fase de aquecimento. A ativação e desativação cíclica do indicador é um sinal de que a máquina de solda 
está pronta para operação.

MANUTENÇÃO
Lembre-se de fazer a manutenção do dispositivo. Desconecte o dispositivo da fonte de alimentação antes de alterar acessórios. É proibido remover as 
tampas externas. Quaisquer modificações do dispositivo são proibidas e podem constituir uma deterioração das condições de segurança. Mantenha o 
dispositivo limpo para uma operação melhor e mais segura. Siga as instruções para lubrificar ou substituir acessórios. Verifique regularmente os fios do 
dispositivo e, se estiverem danificados, conserte-os num centro de serviço autorizado. Mantenha as alças secas, limpas e não contaminadas com óleo 
ou lubrificante.
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NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.
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