
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G81036

DADOS TÉCNICOS:
Fonte de alimentação: 230V
Potência: 1080W
Frequência: 50 / 60Hz
Temperatura ºC: de 20 a 550 (ajuste suave de 9 passos)
Fluxo de ar: max 10 m3 / h
Nível de ruído dB 65
Dimensões: 130x350mm, alça (diâmetro) 65mm
Comprimento do cabo de alimentação: 1, 75m
Peso: 0,8 kg
Peso Total (embalagem): 1,4 kg

SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas ou escuras provocam acidentes.
2. Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, bem como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas 
elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os fumos.
3. Mantenha crianças e transeuntes afastados enquanto estiver operando uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o 
controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA
1. As fichas da ferramenta elétrica devem coincidir com a tomada. Nunca modifique a ficha de qualquer forma. Não use adaptadores com ferramentas 
elétricas que tenham ligação terra. Fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies que tenham ligação terra, como tubos. radiadores, fogões e geladeiras. Existe um risco aumentado de 
choque elétrico se o seu corpo estiver aterrado.
3. Não exponha ferramentas elétricas a condições de chuva ou humidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque 
elétrico.
4. Não forçe o cabo. Nunca use o cabo para transporte, nem puxe para desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, 
bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
5. Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso de um cabo adequado reduz o risco de 
choque elétrico.
SEGURANÇA PESSOAL
1. Fique atento, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver 
cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em 
ferimentos graves.
2. Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre proteção para os olhos. Equipamentos de proteção, como máscara de poeira, sapatos de 
segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auricular, devem ser usados   nas condições apropriadas, e reduzirão os riscos de ferimentos 
pessoais.
3. Evite ligação não intencional. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado (off) antes de ligar a fonte de alimentação. Transportar 
ferramentas elétricas com o dedo no interruptor, convida a acidentes.
4. Mantenha o equilíbrio adequado em todos os momentos. Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
5. Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas afastados de peças móveis. Roupas soltas, jóias ou 
cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis.
6. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de instalações de extração de poeira, certifique-se de que eles estejam ligados e sejam usados 
  adequadamente. O uso de coleta de pó pode reduzir os riscos relacionados à poeira.
7. Utilize apenas equipamentos de segurança aprovados por uma agência de normas apropriada. Equipamentos de segurança não aprovados podem 
não fornecer proteção adequada. A proteção dos olhos deve ser aprovada pela ANSI.

AVISOS DE SEGURANÇA DO SOLDADOR
1. Não use perto de materiais inflamáveis.
2. Não toque no cano ou na ponta do soldador quando em utilização. Não toque em nenhuma peça de metal até que ele esteja completamente frio.
3. Não coloque o soldador em um torno para mudar os elementos de aquecimento.
4. Use sempre um alicate para trocar a ponta do soldador.
5. Evite choque elétrico. Não use o soldador em ambientes húmido ou molhados.
6. Nunca pouse o soldador em superfícies inflamáveis.
7. Este produto é projetado para uso somente em soldagem plástica. 
8. Mantenha etiquetas e placas de identificação na ferramenta.
9. Evite ligação não intencional. Prepare-se para começar o trabalho antes de ligar a ferramenta.
10. Não deixe a ferramenta desacompanhada quando estiver ligada a uma tomada elétrica. Desligue a ferramenta e desconecte-a da tomada elétrica 
antes de sair.
11. Use grampos (não incluídos) ou outras formas práticas de fixar e apoiar a peça de trabalho em uma plataforma estável. Segurar a peça de trabalho 
com a mão ou junto ao seu corpo é instável e pode levar à perda de controle.
12. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças

PEÇA DE TRABALHO E ÁREA DE TRABALHO
1. Designe uma área de trabalho limpa e bem iluminada. A área de trabalho não deve permitir o acesso de crianças ou animais de estimação para 
evitar distrações e lesões.
2. Direcione o cabo de alimentação por uma rota segura para alcançar a área de trabalho sem criar o risco de tropeçar ou expor o cabo de alimentação 
a possíveis danos. O cabo deve alcançar a área de trabalho com comprimento extra suficiente para permitir o movimento livre durante o trabalho.
3. Fixe as peças soltas usando um torno ou braçadeiras (não incluídas) para evitar movimento durante o trabalho.
4. Não devem haver objetos, tais como linhas de utilidade, próximas, pois isso apresentará um risco durante o trabalho.

INSTRUÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO
1. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado e em seguida, conecte a ferramenta.
2. Certifique-se de que o bocal correcto esteja instalado. Deixe o ar correr pelo bocal para aquecê-lo.
3. Enquanto aguarda o aquecimento, posicione a peça de trabalho a ser soldada.
4. Aplique com cuidado o bocal aquecido na área ou nas junções de plástico a serem unidas.
5. Com pequenos pedaços, solde-os apenas o suficiente para manter os pedaços juntos. Se as peças forem grandes, talvez seja necessário soldar ao 
longo de todo o ponto de conexão.



6. Evite o sobreaquecimento dos pontos de aderência, pois isso fará com que o plástico se deforme.
7. Quando terminar a soldagem, ajuste o potenciômetro para '0'. Coloque o soldador de plástico no devido suporte para evitar que o bocal quente toque 
em qualquer superfície.
8. Mantenha o ar fluindo por cinco minutos após desconectar a eletricidade.
9. Para evitar acidentes, desligue a ferramenta e desconecte-a após o uso. Limpe e em seguida, guarde a ferramenta num local seguro fora do alcance 
das crianças.

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
1. Antes de cada utilização, inspecione o estado geral da ferramenta.
Verificar se há:
• alguma peça solta,
• desalinhamento de partes móveis,
• algum dano no cabo elétrico,
• partes rachadas ou partidas,
• qualquer outra condição que possa afetar sua operação segura.

MANUTENÇÃO DA ESCOVA DE CARBONO.
As escovas podem precisar de manutenção quando o desempenho do motor da ferramenta diminuir ou parar de funcionar completamente. Para fazer 
a manutenção das escovas:
1. Remova a tampa das escovas de carbono em cada lado do compartimento do motor.
2. Remova as escovas de carvão da carcaça. Verifique a orientação em que as antigas escovas de carvão estavam, para serem recolocadas na 
mesma posição.
3. Se uma das escovas de carbono estiver desgastada por mais de metade, substitua ambas.
4. Para limpar escovas de carvão antigas antes de reutilizá-las, esfregue as áreas de contato com uma borracha de lápis.
5. Reinsira as escovas de carvão antigas na mesma posição para reduzir o desgaste.
6. Ao instalar, verifique se as porções de carbono das escovas estão em contato com a armadura do motor e se as molas estão voltadas para o lado 
oposto ao motor. Além disso, verifique se as molas operam livremente.
7. Volte a colocar as tampas das escovas. Não aperte demais.
Nota: As escovas de carbono novas tendem a criar faíscas quando usadas pela primeira vez até que se desgastem e se adaptem à armadura do 
motor.

APÓS O USO
Limpe as superfícies externas da ferramenta com um pano limpo.
Guarde sempre a ferramenta num local limpo, seco e seguro, fora do alcance de crianças e outras pessoas não autorizadas.

CUIDADO!
Toda manutenção, serviço, e reparações não mencionados neste manual só devem ser executados por um técnico de serviço qualificado.

ATENÇÃO!
Se o cabo de alimentação desta ferramenta elétrica estiver danificado. Só deve ser substituído por um técnico qualificado.

ERROS DE SOLDA

Cordão de solda insuficiente ou conexão ruim
- Localização de soldagem preparada incorretamente
- Temperatura muito baixa ou muito alta
- Tentar soldar dois plásticos diferentes
- Má tecnica de soldagem

Soldagem desigual
- O fio de solda foi puxado para fora
- Pressão irregular no arame de solda

Junta queimada
- Temperatura de soldagem muito baixa
- Temperatura de soldagem muito alta

Deformação
- O local reparado estava superaquecido
- As peças permaneceram tensas ao anexar
- Insuficiente preparação do local de solda

1) Soldagem muito rápida, sobreposição de juntas acima da superfície. Outra causa 
possível - muito baixa temperatura.
2) Furos no início e no final da soldagem, a colocação do fio começou tarde demais e 
terminou muito rápido.
3) O fio não foi devidamente inclinado no início da solda.
4) O fio foi mantido no ângulo errado, e a lacuna não foi preenchida.
5) Temperatura muito alta, bolhas visíveis nas duas juntas soldadas.

RECONHECIMENTO DO PLÁSTICO
Um soldador de plástico experiente pode reconhecer o tipo de plástico de acordo com a 
dureza da superfície externa. Caso isso não seja possível, pode ser identificado com 
base no teste de inflamabilidade. Para fazer isso, queime com um fósforo um pequeno 
pedaço do material a ser soldado e observe a chama e o cheiro do material.
PVC (policloreto de vinila) - fumo preto e cheiro a cinza.
PE (polietileno) - sem fumo, o material pinga como uma vela quando queimado e tem 
cheiro de cera.
PA (poliamida) - sem fumo, fibras puxadas, cheiro a queimado.
PC (policarbonato) - fumo amarelado, cheiro doce.
ABS - fumo preto, pedaços de fuligem, cheiro doce.

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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