MANUAL
SELADORA MANUAL MODELO 2030

- Solda sacos plásticos em polietileno de baixa, média, alta dens., PVC., celofane, polipropileno e
outros;
- Tipo de solda; industrial, no sentido horizontal própria para sacos envazados com produtos
sólidos e também com líquidos;
- Capacidade de solda na largura até 30 cm;
- Voltagem 110/220 volts;
- Circuito transistorizado: maior durabilidade com menor consumo de energia;
- Comando frontal acionado por temporizador e indicação de tempo de solda atavéz de leds
luminoso;
- Barra de solda acionado manualmente;
- Estrutura em chapa de ferro tratada com antiferruginoso e acabada em pintura eletrostática na cor azul;
- Dimensões: Altura: 22.0 cm
Largura: 39.0 cm
Profundidade: 31.0 cm
- Peso: 8 kg;
- Garantia de 6 meses sob qualquer defeito de fabricação;
- Assistência técnica permanente e venda de peças para todo o Brasil.
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INSTRUÇÕES DE USO

1°- Conecte o plug na tomada da rede elétrica, compatível com a
voltagem da máquina (verifique na parte posterior da máquina a chave de
voltagem 110 ou 220 volts).
2°- Regule o tempo de solda no botão de escala de 0 a 10 ajustando para
o ponto 5 (ponto de referencia). Dependendo da espessura do material a
ser soldado diminua para o ponto 4 ou 3 se for um saco plástico muito
fino ou aumente para 6 ou 7 se o material exigir um tempo maior de
solda.
3°- Coloque o material a ser soldado entre o barramento de solda e a
borracha de apoio.
4°- Abaixe o braço da seladora pressionando até que a lâmpada vermelha
apague.
5°- Após 2 ou 3 segundos da lâmpada ter se apagado, solte o braço da
seladora
6°- Está pronto a selagem.

Atenção : A seladora 2030 liga automaticamente ao pressionar o braço e
desliga completamente ao soltar, dispensando o uso de chave
liga/desliga.
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Termo de garantia
A IPCAL (Ind. De Plástico Cristal Americano Comércio e Transportes
Ltda.) garante toda a linha de máquinas de sua fabricação por um período de 180
dias a partir da data de emissão da nota fiscal de compra e número de série do
produto.
A garantia abrange a substituição e/ou conserto de todos os componentes
defeituosos da máquina, que em exame efetuado pelos nossos técnicos tenham
revelado defeito na fabricação. Exceto peças que sofrem desgaste natural decorrente
do uso como: fio de corte,teflon,buchas e borrachas. A máquina defeituosa deverá
ser encaminhada diretamente ao laboratório da IPCAL para análise e teste à Rua:
Mendes Caldeira,300 – Brás – CEP:03007-060, São Paulo – SP.
Perda da Garantia
1°- Defeitos ocasionados por mau uso em desacordo com as instruções do produto.
2°- Usar o equipamento ligado a corrente elétrica não compatível com a voltagem
da máquina.
3°- Produto ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela IPCAL.
4°- Qualquer peça ou componente agregada ao produto sem o conhecimento da
IPCAL, se caracteriza como não original.
Todo equipamento fabricado pela IPCAL antes de ser embalado, passa por
um rigoroso teste de funcionamento e revisão de estrutura como prováveis riscos,
quebra, amassamento, manchas etc. Desta forma, é aconselhável que examine o
produto no ato da compra.
Esta garantia não cobre eventuais despesas com transporte.
A IPCAL reserva-se no direito de alterar as características do produto sem prévio
aviso.
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