
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 atualmente necessário.
Cada matriz compõe-se de um lado macho, outro fêmea e parafuso. 
Aperte o lado macho com o fêmea com a chave (o tamanho menor é colocado na frente).

2. Ligue o dispositivo (lembre-se que a fonte de energia deve ter sempre uma ligação terra).
A luz indicadora verde significa que o soldador 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, e coloque-o nas matrizes por um período de tempo em segundos, compatível com a 
tabela abaixo.
Após o tempo definido, remova rapidamente os tubos e junte-os entre si.
Nota: Dentro do tempo de processamento, a conexão pode ser corrigida.

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. Verifique sempre a condição da maquina e dos cabos antes de usar. Não use a máquina quando 
algum elemento estiver danificado.
2. A fonte de energia deve ter ligação terra.
3. Não permita que água ou outros líquidos entrem no dispositivo. Não trabalhe com a máquina 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 devem 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 a 
funcionar corretamente. Se esta situação ocorrer, termine o trabalho e desligue a máquina.
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 correto e seguro é o uso de uma ligação com 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 sua área de trabalho bem iluminada. Não use dispositivos elétricos na 
presença de líquidos ou gases inflamáveis.
13. Mantenha o cabo de alimentação desligado quando não estiver a utilizar a máquina, e proteja 
contra a precipitação atmosférica e/ou salpicos de água.
14. 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.

Diâmetro
externo do tubo

(milímetros)

20
25
32
40
50
63

Tempo de
aquecimento
(segundos)

5
7
8

12
18
24

Tempo de
processamento

(segundos)

4
4
4
6
6
6

Tempo de
arrefecimento
(segundos)

3
3
4
4
5
6
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