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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CIOCAN DE LIPIT CU BATERII, 6 W, 4,5 V 
Cod produs: 588208 

Versiune 08/08 

 

Domenii de utilizare  
Ciocanul de lipit poate funcționa cu baterii, independent de 
rețeaua de alimentare. Vârful de lipit subțire poate realiza 
toate operațiile de lipire specifice în electronică. 
Ciocanul de lipit funcționează numai cu baterii AA. Reco-
mandăm folosirea de baterii alcaline. Pentru funcționare 
aparatul are nevoie de 3 baterii (nu sunt incluse în colet). 
Nu sunt permise operațiile de lipire la componentele 
conducătoare de curent. 
Nu este permisă funcționarea în condiții vitrege de mediu. 
Prin condiții vitrege de mediu se înțelege umezeală sau 
umiditate ridicată a aerului, praf și gaze, aburi sau solvenți 
inflamabili, precum și vibrații puternice.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul 
nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Respectați 
întocmai instrucțiunile de siguranță! 
 

Conținut colet 
Ciocan de lipit cu vârf de lipit interșanjabil · Capișon de 
protecție · Unealtă pentru înlocuirea vârfului de lipit · Bobină 
cositor  
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 

Din motive legate de siguranță și autorizare nu sunt permise 
reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului.  
Aparatele de lipit și accesoriile lor nu au ce căuta în mâinile 
copiilor. Aceste aparate nu sunt jucării. 
În timpul lipirii asigurați ventilația corespunzătoare a spațiu-
lui. Vaporii produși în timpul lipirii pot fi dăunători sănătății. 
În timpul lipirii purtați echipament și ochelari de protecție. 
Supravegheați permanent copiii dacă aceștia se află în 
apropierea ciocanului de lipit. 
Nu lipiți decât pe suprafețe neinflamabile. Aveți grijă la 
suprafețele învecinate, pot suferi daune din cauza căldurii. 
Spălați temeinic mâinile după ce ați lucrat cu cositor care 
conține plumb. Nu introduceți cositorul în gură și nu mâncați 
în timp ce se lipește. 
Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

 prezintă daune evidente 

 nu mai funcționează 

 produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă 
mai lungă de timp sau 

 produsul a fost transportat în condiții improprii 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, 
iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 

Instalarea/înlocuirea bateriilor 
Pentru funcționare 
aparatul are nevoie 
de 3 baterii AA. 
Folosiți pe cât 
posibil numai bate-

rii alcaline, acestea au durată de viață mai lungă decât 
bateriile zinc-cărbune obișnuite. 
Pentru a deschide compartimentul baterii împingeți capacul 
compartimentului baterii în jos, spre capătul carcasei și 
demontați-l. Instalați 3 baterii AA noi de același tip și marcă, 
respectând polaritatea corectă. Reinstalați cu grijă capacul 
compartimentului baterii. 
Bateriile trebuie înlocuite dacă perioada de încălzire a 
ciocanului de lipit durează mai mult de 30 de secunde.  
 

Punerea în funcțiune  
Scoateți capișonul de protecție de pe vârful de lipit și 
împingeți comutatorul în poziția ON.  
Țineți ciocanul de lipit în mână la fel cum țineți un creion. 
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe comutatorul 
glisant. Începe faza de încălzire care durează cca. 15 
secunde, până ce se atinge temperatura de lipire. Atunci 
când apăsați butonul se încălzește vârful de lipit.  
Verificați dacă contactele de lipit ale piesei în lucru sunt 
curate. Curățați vârful de lipit fierbinte cu un burete umed. 
Acoperiți vârful de lipit cu cositor și încălziți poziția de lipire. 
Aplicați cositor. Lăsați să se răcească locul lipit. După 
încheierea lipirii eliberați butonul ciocanului de lipit și mutați 
comutatorul în poziția OFF. Lăsați să se răcească vârful de 
lipit. Dacă faceți pauză de lucru sau lăsați vârful de lipit să se 
răcească așezați întotdeauna ciocanul de lipit în poziție 
verticală (vârful de lipit în sus).  
După ce vârful de lipit s-a răcit reașezați capișonul de 
protecție pe aparat.  
Nu piliți niciodată vârful de lipit, căci acesta se va deteriora.  
 

Nu atingeți niciodată vârful de lipit atunci când 
este fierbinte. Pericol de arsuri. 
După utilizare lăsați ciocanul de lipit să se 

răcească și reinstalați capișonul de protecție.  
Nu scufundați în apă. 
Dacă faceți pauză de lucru depozitați ciocanul de lipit în 
poziție verticală (compartimentul baterii în jos).  
 

Înlocuirea vârfului de lipit 
Opriți ciocanul de 
lipit și lăsați-l să se 
răcească. 
Împingeți unealta 
inclusă în colet 

(unealtă specială pentru înlocuirea vârfului de lipit) așa după 
cum se vede în imagine, între carcasă și vârful de lipit.  
Scoateți vârful de lipit de pe ciocan. 
Instalați un nou vârf de lipit pe ciocan și apăsați-l până ce 
intră la locul său. Ciocanul de lipit este gata din nou de 
funcționare.  
 

Eliminarea deșeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
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colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a 
produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare/putere: 4,5 V (3 baterii AA) / 6 W 
Durată de viață baterie: 60 minute (funcționare continuă cu 
baterii alcaline) 
Baterii alcaline compatibile: cod produs 65 25 03 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 
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