L’ etoile du Soir
Repuxadeira Compacta Digital 590 Multi-Funções

• Compacta, Potente
• Rápida, Econômica
• Prática
Desde o pequeno até aos
grandes reparos
Não perca tempo e dinheiro

1-Martelo
2-Gancho de Repuxo
3-Ponteira para Contração
4-Ponteira para Solda Arruela
5-Ponteira Cônica
6-Ponteira de Repuxo
7-Arruela para Repuxo
8-Suporte para Repuxo

ajuste para
todas as
opções

Preparação
Instalação elétrica
Tensão 220 Volts
Frequência 60 Hz
Corrente – Utilize disjuntor de 40 Amper.
Cabo de alimentação – utilize cabo 2,5 mm

Para eliminar qualquer possibilidade de dano nos componentes
eletrônicos do carro, tire a chave do contato.

Remova a tinta do local de reparo para fixar a garra negativa.

Fixe a garra negativa posicionando a ponta do lado do
cabo para a superfície da chapa sem tinta.
DICAS:
Sempre trabalhe com a garra fixada dentro da mesma
peça.

Ligue o cabo de alimentação no 220 Volts.
Levante o interruptor geral para cima e confirme a luz acessa “Ligado”
DICAS:
O equipamento esta regulado com a tensão de 220 Volts da rede. Podendo esta ter variações de
acordo com a região alternando a Potência. Neste caso, ajuste o botão de Potência conforme o
trabalho.
Use uma tomada exclusiva. Extensão comprida ou de bitola fia pode comprometer o
funcionamento do equipamento.

Descrição do funcionamento.

Funcionamento
A repuxadeira digital 590 pode ser utilizada nas funções:
Repuxo
Soldar Arruelas
Aplicação de Calor
Dependendo da função o Tempo e a Potência tem que ser ajustado.
Para ajuste do Tempo ou da Potência utilize a Tecla Controle e Modo.
A Tecla Controle é utilizada para travar ou destravar os controles.
A Tecla Modo é utilizada para colocar em Modo Pulso ou Modo Continuo.
Colocando em Controle Destravado é possível:
Ajustar o botão do Tempo e o botão da Potência
Os mostradores digitais vão variar de 00 a 99
Os mostradores digitais oscilam em torno no número desejado.
O botão do punho fica travado esperando travar o controle.
Colocando em Controle Travado
Os mostradores digitais param de oscilar e se fixam nos números.
O botão do punho é liberado para disparo.
Colocando em Modo Pulso é possível:
Repuxo.
Soldar arruelas.
Colocando em modo Continuo é possível:
Aplicação de calor.
Indicação de Temperatura.
Quando acender, a temperatura interna tem que ser refrigerada.
Nesta situação o botão do punho para de funcionar.
O ventilador interno continuara funcionando.
Quando a temperatura voltar ao normal:
A indicação de Temperatura apagara automaticamente.
O botão do punho volta a funcionar.

Repuxo fino

Posicione o botão da Potência na área de Repuxo Fino.

Posicione o botão do Tempo no mínimo da área de Repuxo de Fino.
DICAS:
Ao contrario da Potência para repuxo fino, o Tempo deve estar sempre
dentro da escala perto de 0 (zero). Não aumente o Tempo para não
superaquecer a ponteira.

Fixe firmemente o martelo de inércia no punho.
Encoste levemente na chapa e aperte o botão do
punho.

Repuxe a chapa usando o martelo de inércia.
Se faltar a força da solda, aumente um pouco a
Potência.
DICAS:
Excesso de tempo ou Potência superaquece a
ponteira. Alem de não grudar na chapa, causa
desgaste prematuro da ponteira e pode provocar um
furo na chapa.

Quando a ponteira não gruda verifique: Se as chapa
não esta bem limpa: remova completamente a tinta
do local de repuxo.

Se a chapa não esta com camada de zinco: muitos
carros atuais utilizam chapa zincada que atrapalha o
repuxo. Remoção de tinta com removedor pastoso
não tira o zinco. Remova esta camada até a chapa
ficar levemente escura.

Se a ponteira estiver contaminada: limpe a ponteira
com uma lima.
Se a ponteira estiver achatada com a ponta
quadrada: remodele a ponteira para o formato original
raiado.

Arruelas.

Posicione o botão da Potência no mínimo da área de Arruela.

Posicione o botão de Tempo no mínimo da área de Arruela.

Fixe firmemente a ponteira para solda de Arruelas.
Encoste firmemente a Arruela e aperte o botão do
punho.
Se faltar força da solda, aumente um pouco o Tempo e a
Potência.

Para repuxo de pequena área, utilize o gancho de repuxo
rosqueando na ponta do martelo de inércia.

Para remover as Arruelas, sempre as torça. Assim evita o
risco de furar a chapa na hora da remoção.
DICAS:
Se furar a chapa ao remover, diminua o Tempo.
Quando solda as Arruelas na quina da chapa, diminua o
Tempo.

Contração de chapa com ponteira para calor.
Esta operação permite dar calor na área grande mais requer um pouco de habilidade.
(Treine) antes para melhor resultado.

Posicione o botão Potência no mínimo da área de Calor.

Posicione o botão Tempo no mínimo da área de Calor.

DICA:
Esta operação gera bastante calor a ponto de ficar
incandescente. Para evitar queima das peças ou até
incendiar o carro, verifique se não há nenhum material
encostado ou próximo ao lodo interno da chapa ao seu
redor.

Fixe firmemente a ponteira para calor.
Encoste firmemente a ponteira e aperte o botão do punho
se faltar calor, aumente um pouco o tempo.

Nunca desencoste a ponteira enquanto esta
Passando a corrente. Isso pode provocar um furo na chapa
Observe se a garra esta firme. Isso também pode furar a
chapa no local da garra.
Quando der vários calores em seguida, tome cuidado para
não superaquecer o local do contato da garra negativa

