
 



Köszönjük, hogy az EXPERT műanyagcső hegesztőgép megvásárlása mellett döntött. 
Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és 
helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!  
 
Biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! 
Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. 
 
Rendeltetésszerű használat 
A készülék műanyag csövek hegesztésére alkalmas. A készüléket barkács felhasználásra 
tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem 
rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a 
felhasználót terheli. 

Ha a készüléket túlterhelik, túl hosszú ideig használják, túl magas hőfokon, az a 
készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli. 
 

Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a 
készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét 
csak is a használati útmutatóval együtt adja át másnak! 

 

 

Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok 
közelében! 

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben 
korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a 
mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára! 

 

 

  



Biztonsági utasítások 

1. Kérjük, először ellenőrizze a műanyagcső hegesztőgép külső borításának az 
állapotát! Ne használja a hegesztőt, ha a borítás sérült! 

2. A műanyagcső hegesztőgép az egyfázisú harmadik biztonsági lapos furatidomot 
használja, amelyet a hegesztő kezelője nem cserélhet le! A gépet földelt 
áramforráshoz csatlakoztassa! 

3. Tilos a hegesztő használata kültéren eső idején! Kérjük, előzze meg, hogy víz 
vagy más fajta folyadék kerüljön a hegesztőgépbe! 

4. A hegesztő kezelője viseljen munkavédelmi kesztyűt a gép kezelése közben, és 
a kötőeszköz cseréjekor! 

5. Ne érintse meg a hevítő lapot és a hegesztő formát közvetlenül a működés után. 
Rendkívül forró lehet, és megégetheti bőrét. 

6. Kérjük, ügyeljen a készülékre, amikor elhelyezi azt, elkerülve a személyi sérülést 
és az anyagi kárt! 

7. Ne nyissa fel a hegesztő borítását, mivel ez a művelet áramütést okozhat és 
lehetetlenné teszi a gép biztonságos használatát! 

8. Ha a jelző lámpa hosszú ideig nem változik, az a gép használatra alkalmatlan 
állapotát jelzi, azonnal állítsa le és húzza ki a hálózatról! 

9. Ellenőrizze a gép szigetelését, ha sérülést észlel ne használja! 
10. A gép javításával kapcsolatban kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval! 

A készülék felépítése 

 

  

1. Fogantyú 
2. Kijelző 
3. Hőszigetelő 

borítás 
4. Hevítő lap 
5. Állvány 
6. Kábel 

 



Működtetés 

Táblázat  

Külső átmérő Hőolvasztás mélysége Hevülési idő Feldolgozási idő 
20 mm 14 mm 5 mp 4 mp 
25 mm 16 mm 7 mp 4 mp 
32 mm 20 mm 8 mp 4 mp 
40 mm 21 mm 12 mp 6 mp 
50 mm 22,5 mm 18 mp 6 mp 
63 mm 24 mm 24 mp 6 mp 

 

1. Installáció és a kötőeszköz felhevítése 
A géphez való kötőeszközt hatszög csavarral installáljuk! Ne húzza túl a csavart! 
A csavar erőltetése kárt tehet a kötőeszköz menetében! Általánosságban véve 
a kisebb kötőeszköz megelőzi a nagyot az installáció alatt. A munkavégzés alatt 
járjon el óvatosan a kötőeszköz cseréjekor! 

2. Szerelje össze a hegesztőt, amelyet egy állvánnyal láttunk el. Az állványt a 
gépházban található állványrögzítő vájattal rögzíti! Az állvány célja, hogy a 
készülék használata könnyen végrehajtható legyen. 

3. Bekapcsolás és felhevítés 
Kapcsolja be a gépet, ügyeljen arra, hogy a gépet földelt hálózathoz 
csatlakoztatta! A bekapcsoláskor a piros jelzőlámpa felkapcsol, ami azt jelzi, 
hogy a hegesztő gép felhevítése megkezdődött. Ha a zöld jelzőlámpa felkapcsol, 
az azt jelenti, hogy a hevítés befejeződött! Kis idő múlva a piros lámpa újra 
felkapcsol, ami azt jelzi, hogy a hegesztő gép belépett a hőmérséklet fenntartó 
fázisba, elkezdheti vele a munkát! 

4. A csővezeték olvasztása 
A csőanyag levágása után, a cső végét és a csőszerelvényt nyomja a 
kötőeszközbe és pár másodpercen át hevítse fel (Lásd táblázat)! Ezután gyorsan 
húzza le a csőanyagot, és összeillesztheti azok végeit! Ne fejtsen ki túl nagy 
nyomást, mivel az meghajlíthatja az anyagot! 
Megjegyzés: megfelelő műveleti időn belül a hibás csatlakozás javítható, de ne 
forgassa el azt a felhevített kötőeszközön.  

  



 

Műszaki adatok: 

  NXPW800 NXPW1500 
Hálózati feszültég és frekvencia 230V~50Hz 
A hőmérsékletnövekedés ideje: <15 perc 
A kötőeszköz felszíni hőmérséklete: 0 – 300 °C 
Teljesítményfelvétel: 800W 1500W 
A hőolvasztás mélysége:  Lásd táblázat 

 
 

Alkatrészrendelés: 
Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott 
leírtakat. 
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EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint) 

 
Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

(gyártó) 
 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
(a termék azonosító adatai) 

 
NXPW800 és NXPW1500 Csőhegesztő műanyag csövekhez 

 
A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak 

 

M E G F E L E L  
 

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 
 

Irányelvek: 
 

2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD) 
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC) 

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról (RoHS) 

 
Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 

 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 60335-1-2012/A11:2014 
 
 

A tanúsító szerv neve: 
Intertek Testing Services Shanghai 

Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, 
Shanghai 200233, Kína 

 
A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok 

előírásainak megfelelően. 
 

 
Budapest, 2020.03.04. 
A nyilatkozattétel helye és kelte 
  
 Dobák István 
 Ügyvezető 
 (A gyártó nevében kötelezettség vállalására  
 feljogosított aláíró neve, P.H.) 
 
 
 


