CERTIFICAT DE GARANȚIE
IMPORTATOR/ DISTRIBUITOR AUTORIZAT SC SZ.M-COM SRL
Acest aparat de sudură este garantat de producătorul CANDAN MAKINA YEDEK PARCA SAN.VE
TIC LTD 24 luni ( persoane fizice) 12 luni ( persoane juridice/firme) in codiții de utilizare corectă.
Conditii de acordare a garanției:
• Perioada de garanție incepe din momentul vanzării aparatului de către dealer
• Defecte apărute datorită functionării neadecvate (ex voltaj prea mare) nu sunt garantate
• Defecte datorate unor cauze externe (căderea pe jos a aparatului, defectarea cablului de alimentare,
modificări in ajustarea termostatului, scaparea de apa rece pe aparat cand acesta este fierbinte,
deteriorarea teflonului datorita utilizării improprii) nu sunt garantate
• Cutter-ul furnizat cu aparatul de sudură este exclusiv pentru tăierea tevilor de plastic - polipropilenă .
Defecte ale cutter-ului datorate folosirii la tăierea de alte materiale ca țevi de metal, lemn, fire,
cabluri etc - nu sunt garantate.
• Defectele garantate ce apar la aparatul de sudură se inlocuiesc gratuit in perioada de garantie, iar
defectele din cauze negarantate se inlocuiesc contra cost.
• Defecte datorate cablurilor de legătura, impămintar ii clădirii pecum si datorate
conectării/deconectării echipamentelor in timpul functionări-nu sunt garantate
• Pierderea sau distrugerea certificatului de garantie.
• Neprezentarea certificatului de garantie in cazul unor defectiuni.
• Certificatul de garanție necompletat si neștampilat
Seria Nr:
Data vanzării:
Dealer:
Factura Nr.
Aparat de sudură:
Informatii tehnice si instructiuni:
1. Aparatul lucreaza la 220 V curent mono fazic. Nu folositi curent industrial tri-fazic.
2. Fixati bacul adecvat tevii pe aparat si atasati-l
3. Aparatul are rezistentă dublă. Primul buton pornește prima rezistenta.La apasarea celui de-al doilea
buton, a doua rezistentă incepe să functioneze alături de prima. Dacă doriti să grăbiti procesul de
incălzire este recomandat să porniti ambele rezistențe deodată. Aparatul este pregătit la temperatură
cerută (260 C) atunci cand se stinge led-ul de la buton. Puteti incepe lucrul atunci cand este dat acest
semnal.
4. Purtati mănusi in timpul lucrului si nu lăsati copii sau animale să se apropie , temperature este
ridicata (260 C).
5. După oprirea aparatului, asteptati să se racească de la sine. Nu folositi apa in acest scop.
6. Pentru a atasa piese de perete folositi scala.
7. Matritele trebuie sa fie curătate după fiecare folosire cu o mixture de apă+alcool.
Continutul unui set CM01,CM03.CM06:
1. geantă pentru transportat
2. aparat de sudură
3. clemă de fixare
4. bacuri de sudură
5. foarfecă pt tevi PP
6. nivelă
7. chei hexagonale
8. cablu de alimentare
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