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               Instructiun de folosire aparat de sudura marca Candan 
 

Aparat de sudură: CM -01,CM-02,CM-03,CM-04,CM-05,CM-06 
 

Informatii tehnice si instructiuni: 
1. Aparatul lucreaza la 220 V curent mono fazic. Nu folositi curent industrial tri-fazic. 
2. Atenție ! Verificați intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespundă cu cea înscrisă pe 

plăcuța eneltei. 
3. Fixati bacul adecvat tevii pe aparat si atasati-l 
4. 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. 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. 

5. Purtati mănusi in timpul lucrului si nu lăsati copii sau animale să se apropie , temperature este 
ridicata (260 C). 

6. După oprirea aparatului, asteptati să se racească de la sine. Nu folositi apa in acest scop. 
7. Pentru a atasa piese de perete folositi scala. 
8. Matritele trebuie sa fie curătate după fiecare folosire cu o mixture de apă+alcool. 
9. Nu păstrati masina ambalata in folie sau pungă de plastic pentru a evita acumularea umiditătii. 
10. Atenție ! Inainte de orice intervenție asupra echipamentului , deconectați alimentarea cu energie 

electric de la rețea. 
11. Atenție! Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii 

si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparaților 
necorespunzătoare.  

12. Deșeurile produse de părți ale mașinilor electrice nu trebuie manipulată la fel cu gunoiul menajer. 
13. Aparatele electrice si electronice nu vor fi aruncate impreună cu gunoiul menajer ci vor fi 

predate in vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate ,conform HG 
448/2005 si Directiva Consiliului European 2002/96/EC 

 
 
Continutul unui set CM01,CM03,CM06: 

1. geantă  pentru transportat din metal 
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 alimentar 
9. Intrucțiun de folosire 
10. suport aparat  

 
 

 
 

 


