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MANUAL DE UTILIZARE 
  



 
 

ORIENTĂRI GENERALE PENTRU SIGURANȚA ÎN CONTROL CU APARATELE ELECTRICE 
Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni, pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, a 
riscurilor de vătămare corporală și a incendiilor. 
• Asigurați-vă că tensiunea disponibilă în rețea corespunde datelor specificate pe panoul din fabrică. 
• Verificați dacă aparatul și conexiunile electrice sunt deteriorate. 
• Conectați cablul de conectare numai atunci când motorul este oprit. 
• Aparatul trebuie pornit înainte de a contacta materialul 
• Protejați-vă de șocurile electrice. Evitați contactul cu corpul cu obiecte împământate, cum ar fi: țevi 
metalice; Radiatoare de încălzire; plăci, frigidere etc. 
• Fluctuațiile puternice ale temperaturii pot cauza condens pe părțile conductoare ale sculei. Înainte de a 
porni dispozitivul, așteptați până când temperatura instrumentului este egală cu temperatura ambiantă. 
• Utilizați aparatele, uneltele și accesoriile recomandate numai în scopul dorit. 
• Acordați atenție instalării stabile și fiabile a scărilor și a podelelor. 
• Protejați aparatele electrice de umiditate și ploaie. Nu le scufundați niciodată în apă. 
• Când lucrați într-o zonă deschisă, utilizați numai aparate aprobate și cordoane prelungitoare destinate 
utilizării în exterior. 
• Nu lucrați într-o atmosferă explozivă. 
• Atunci când transferați către terțe părți, trebuie să le oferiți această instrucțiune. 
ATENȚIE! când utilizați alcool, medicamente, precum și din cauza bolii, a temperaturii și a oboselii - nu 
folosiți aparate electrice în astfel de cazuri! 
• Depozitați aparatul în ambalajul original și fără acces la copii. 
• Când opriți o perioadă lungă de timp, reglați, schimbați accesoriile și întrețineți, scoateți întotdeauna 
ștecherul din priză. 
• Nu purtați niciodată aparate electrice pe cablul de conectare. Nu scoateți ștecărul din priză scoțând 
cablul de conectare. 
• Fierul de lipit are o temperatură de funcționare de 260 grade - purtați mănuși de protecție atunci când 
operează. De asemenea, respectați măsurile de siguranță împotriva incendiilor. 
 
Scopul instrumentului. 
 
Un fier de lipit pentru țevi din plastic este proiectat pentru a crea o conexiune permanentă a țevilor din 
plastic (polipropilenă) prin fuziunea lor locală. 
 
Date tehnice. 
 

MODEL PL1400 PL1600 PL2000 PL2300 

Putere nominală 
1400 W 1600 W 2000 W 2300 W 

Timp de încălzire 
<10 min <10 min <10 min <10 min 

Temperaturi de 

suprafață ale sculei de 

conectare 
0-300 °С 0-300 °С 0-300 °С 0-300 °С 

Diametrul țevilor 20/25/32 
mm 

20/25/32/40/50/63 
mm 

20/25/32 mm 
20/25/32/40/50/63 

mm 

 
  



 
 

Aparitia instrumentului 
 

 
 

1. Cablu de alimentare. 
2. Maner 
3. Indicator de alimentare cu buton de alimentare (pozițiile A și B pentru primul și al doilea element de 
încălzire). 
4. Placă de încălzire. 
5. Termoregulator. 
6. Sprijin. 
7. Indicatorul de încălzire (pentru elementul de încălzire I (a) și respectiv II (b)), 
PUNEREA IN LUCRU 
Asigurați-vă că tensiunea de rețea disponibilă corespunde datelor indicate pe tabloul de bord. 
TURN ON / OFF 
Pornirea: Pentru a porni aparatul, rotiți butoanele 3a și 3b în poziția "I" - lumina roșie 7a și 7b se 
aprinde, respectiv semnalizează încălzirea aparatului. Oprire: Pentru a opri mașina, rotiți butoanele 3a și 
3b în poziția "0" 
 
MONTAREA POMPELOR DE ÎNCĂLZIRE 
Înainte de a începe lucrul, duzele de încălzire trebuie conectate ferm la mașina de sudură a țevilor. 
Pentru a face acest lucru, luați manșonul de încălzire și dornul de dimensiuni adecvate și fixați-l într-unul 
din cele 3 orificii (în funcție de diametrul țevilor care urmează a fi sudate) pe placa de încălzire folosind 
un șurub și o piuliță. 



 
 

ATENȚIE! La montarea pe o mașină rece - nu strângeți prea mult șuruburile, pentru a nu deteriora firul în 
timpul încălzirii ulterioare. 
RECOMANDARI IN TIMPUL LUCRULUI 
• Așezați mașina pe placa de bază (furnizată). 
• Montați și fixați duzele de încălzire. 
• Porniți aparatul pentru încălzire 
• Tăiați țeava sub un unghi de 90 ° cu foarfece speciale. Scoateți burții. Marcați adâncimea sudării pe 
conductă (consultați Tabelul 1). 
• Curățați și degresați suprafața țevii de sudat. Dacă țeava ranforsată este sudată, îndepărtați stratul 
exterior de polipropilenă și îndepărtați folia de aluminiu cu o unealtă specială de măturat (aparat de 
bărbierit). 
• Asigurați-vă că mașina de sudura este încălzită la 260 ° C. Introduceți conducta în manșonul de 
încălzire până când se marchează adâncimea de încălzire și puneți fitingul pe dorn, aplicând o forță egală 
de la ambele capete. Ambele părți sunt topite în mașina de sudură în același timp. Timpul de încălzire 
depinde de diametrul conexiunii și este determinat de tabel. 
ТАБЛИЦА 

Diametrul tevei 
(mm) 

Timpul 
incalizrei sec 

 

Adincimea 
sudurei (mm) 

Timpul pentru racire 
(min) 

20 5 14 3 

25 7 16 3 

32 8 20 4 

40 12 21 4 

50 18 22 5 

63 24 24 6 

70 30 26 8 

90 40 32 8 

110 50 38,5 10 

 
• După finalizarea încălzirii, scoateți părțile din mașină și conectați-o imediat la adâncimea necesară. 
Țeava și racordul trebuie conectate coaxial, fără mișcări ascuțite și fără rotire. Fixați piesele pentru 
timpul de răcire. 
• După câteva secunde, piesele vor fi topite și vor fi o singură structură. 
Toate materialele implicate în lucrare sunt verificate pentru defecte 
. 
 
  



 
 

 

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR ELECTRIC TOOLS 
WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, 
fire and/or serious injury. 
SAVE THESE INSTRUCTIONS! 
WORK AREA 

 Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. 

 Do not operate machines in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, 
gases or dust. Machines create sparks which may ignite the dust or fumes. 

 Keep children and bystanders away while operating a machine. Distractions can cause you to lose 
control. 

ELECTRICAL SAFETY 

 Machine plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter 
plugs with earthed (grounded) machines. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of 
electric shock. 

 Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. 

 Do not expose machines to rain or wet conditions. Water entering a machine will increase the risk of 
electric shock. 

 Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the machine. Keep cord 
away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock. 

 When operating a machine outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Please do not use the welder outside on 
rainy days. 

PERSONAL SAFETY 

 Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating a machine. Do not use 
a machine while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating machines may result in serious personal injury. 

 Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mark, non-skid 
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal 
injuries. 

 Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying 
machines with your finger on the switch or plugging in machines that have the switch on invites 
accidents. 

 Remove any adjusting key or wrench before turning the machine on. A wrench or a key left attached 
to a rotating part of the machine may result in personal injury. 

 Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the 
machine in unexpected situations. 

 Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. 

 If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are 
connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards. 

MACHINE USE AND CARE 

 Do not force the machine. Use the correct machine for your application. The correct machine will do 
the job better and safer at the rate for which it was designed. 

 Do not use the machine if the switch does not turn it on and off. Any machine that can not be 
controlled with the switch is dangerous and must be repaired. 

 Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or 
storing machines. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the machine 
accidentally. 



 
 

 Store idle machines out of the reach children and do not allow persons unfamiliar with the machine 
or these instructions to operate the machine. Machines are dangerous in the hands of untrained 
users. 

 Maintain machines. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any 
other condition that may affect the machines operation. If damaged, have the machine repaired 
before use. Many accidents are caused by poorly maintained machines. 

 Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are 
less likely to bind and are easier to control. 

 Use the machine, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the 
manner intended for the particular type of machine, taking into account the working conditions and 
the work to be performed. Use of the machine for operations different from intended could result in 
a hazardous situation. 

 
SERVICE 
Have your machine serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will 
ensure that the safety of the machine is maintained. 
 
PRODUCT DESCRIPTION 

 
Fig. 1. Elements of device PL1400, PL1600, PL2000, PL2300 

1. Power cable 
2. Handle 
3. Indicator of switching ( has I and II positions) 
4. Heating board 
5. Temperature dial switch 



 
 

6. Stand 
7. Indicator of heating (for 2 elements has positions I and II). 

 
USE 
This tool is used for connecting plastic pipe, made from PP-R and PE. 
1. Screw the desired socket to the heating plate (5). 
2. Please plug the power cable into the mains (1). 
3. Press the power switch on. (3) 

 Green indicator: the machine is heating. (4) 

 Red indicator: the unit has stopped heating and is ready to use. (5) 
4. Cut the pipe to the desired length. Push the pipe or fitting into the socket for some time (see the 

table), pull them out rapidly and insert steadily (DO NOT SCREW) to the depth needed. 
5. To reduce the risk of burns and injuries the operators are strongly advised to wear gloves when 

working. 
6. If indicators don’t change for long time, the device is in an innormal working state. Stop your work 

immediately and turn off the power! Have your machine serviced by a qualified repair person only. 
 
TECHNICAL DATA 

Model PL1400 PL1600 PL2000 PL2300 

Power 1400 W 1600 W 2000 W 2300 W 

Temperature 
rising time 

<10 min <10 min <10 min <10 min 

Surface 
temperature of 
matrix 

0-300 °С 0-300 °С 0-300 °С 0-300 °С 

Pipe diameter 
20/25/32 mm 

20/25/32/40/50/63 
mm 

20/25/32 mm 
20/25/32/40/50/63 

mm 

 
TIME TABLE 

Specification 
(mm) 

Heating time 
(s) 

Melting depth 
(mm) 

Cooling time (min) 

20 5 14 3 

25 7 16 3 

32 8 20 4 

40 12 21 4 

50 18 22 5 

63 24 24 6 

70 30 26 8 

90 40 32 8 

110 50 38,5 10 

 
 
Note: If it is under 5 e, 50% more heating time is needed. 
  



 
 

WARRANTY CONDITIONS 
To avoid confusion, we kindly ask you before working with the product carefully read the conditions of 
use specified in this data sheet. Please note tool is used only in domestic purposes. Lifetime warranty on 
the product is 12 months. This period is calculated from the date of sale at retail. 
Our warranty applies only to defects discovered within the warranty period, and due to the industrial, 
technological and structural defects, ie. admitted the fault of the manufacturer. 
The warranty does not apply to: 
А) Product malfunction resulting from: 
1. non-compliance with the requirements of the operating manual; 
2. mechanical damage caused by external influence or any other reason; 
3. misuse of the machine; 
4. the impact of adverse weather and external factors on the product, such as rain, snow, high humidity, 
heat, aggressive media, supply mismatched electrical requirements of the manual; 
5. the use of accessories, consumables and spare parts not covered by the technological structure of the 
model; 
6. ingestion of foreign objects or products clogging the vents a lot of waste, such as dust, sawdust, 
shavings, etc. 
B) The items, that were subjected to stripping, repair or modification by unauthorized persons. 
C) Failures caused by improper handling or storage of the machine, signs of which are: 
1. the presence of rust on the metal elements of the product; 
2. the presence of oxides of the engine manifold; 
3. breaks and cuts of the supply cord; 
4. chips, scratches, strong abrasions of housing. 
D)Malfunctions caused by overloading the product which caused the failure of the motor or other 
components and parts. 
To definite signs of overload refers: 
- deformation or melt plastic parts and assemblies of the machine; 
- emergence of scale on the collector of motor or on carbon brushes; 
- simultaneous failure of armature and stator; 
- darkening or charring of the wire insulation. 
Attention! When buying a product require a verification completeness and serviceability. 
 


