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PISTOL DE LIPIT THERMA-BOOST TB100EU 
Cod produs: 588486 

 
Manual de utilizare  
 
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și demonstrată prin achiziționarea acestui pistol de lipit WELLER TB100 THERMA-
BOOST. Fabricarea acestui produs s-a bazat pe cerințe stricte de calitate, ceea ce garantează funcționarea fără probleme a 
acestei unelte.  
 

1. Important 
Vă rugăm citiți în întregime manualul și instrucțiunile de siguranță înainte de a începe să utilizați produsul. Nerespectarea 
instrucțiunilor de siguranță poate duce la accidente grave sau chiar la moarte.  
Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau de 
modificarea sa necorespunzătoare. Reparațiile, în special înlocuirea cablului de alimentare, nu pot fi realizate decât de către un 
electrician calificat.  
 

2. Descriere 
Această unealtă unică reunește cele mai bune caracteristici ale unui pistol de lipit cu cele ale unui ciocan de lipit: încălzire rapidă, 
utilizare continuă și greutate redusă. Unealta se încălzește foarte rapid dacă se folosește modul THERMA-BOOST treapta a doua. 
Datorită construcției sale originale se poate lucra continuu cu această unealtă. Un pistol de lipit obișnuit nu poate fi însă folosit 
în modul continuu. Unealta este extrem de ușoară și simplu de manevrat. Numeroasele noastre recomandări simplifică utilizarea 
acestei unelte în diferite domenii de aplicație precum reparații, hobby, bricolaj, tăierea materialelor spumante, modelism și 
electronică.  
 

Date tehnice 
30 W / 130 W 
230 V AC 50 Hz 
 

3. Punere în funcțiune 
Despachetați produsul și accesoriile sale cu grijă. Asigurați-vă că nu există obiecte inflamabile în imediata apropiere a aparatului. 
Așezați pistolul de lipit în suportul său. Introduceți ștecărul aparatului în priză. După ce faza de încălzire s-a încheiat aplicați o 
cantitate mică de cositor pe vârful de lipit.  
WELLER THERMA-BOOST funcționează în modul standard adecvat pentru operații normale de lipire și în modul THERMA-BOOST 
pentru încălzirea și încărcarea termică rapidă. Switch-ul de control comută aparatul în modul standard după 45 de minute 
pentru a se evita supraîncălzirea aparatului în modul THERMA-BOOST. Lampa verde și roșie din partea posterioară a pistolului de 
lipit indică diferitele moduri de funcționare, explicate în tabelul de mai jos. 
 
Stare declanșator  Lampa verde Lampa roșie Rezultat 

Unealta funcționează, declanșatorul nu este 
apăsat 

ON OFF Pistolul este conectat, în modul standard 30 
W. 

Unealta conectată, declanșatorul apăsat ON ON Pistolul funcționează în modul THERMA-
BOOST 130 W. 

Unealta conectată, declanșatorul apăsat lung ON OFF Pentru rezultat vezi mai jos. 

Rezultat 
Comutare la modul standard 30 W. Eliberați declanșatorul și așteptați până ce vârful s-a răcit și a ajuns la temperatura standard. 
Aparatul are nevoie de cca. 45 de secunde pentru a atinge temperatura normală de funcționare, până când declanșatorul 
activează modul THERMA-BOOST 130 W. După prima activare a modului THERMA-BOOST, ciclurile ulterioare vor avea nevoie de 
numai cca. 8 secunde.  
 

4. Vârfuri de lipit 
Pistolul de lipit WELLER THERMA-BOOST poate fi utilizat în nenumărate aplicații, fiind un aparat extrem de versatil. 
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5. Instrucțiuni de siguranță 
Pentru a evita pericolul accidentărilor, incendiilor și șocurilor electrice respectați neapărat următoarele instrucțiuni de siguranță. 
Cablul principal de alimentare poate fi conectat numai la o priză de perete cu împământare sau un adaptor corespunzător. Nu 
folosiți decât valoarea indicată pentru tensiunea de funcționare atunci când utilizați acest aparat. Nu folosiți ciocanul de lipit în 
aplicații pentru care nu a fost conceput. După întreruperea alimentării vârful de lipit și pistolul de lipit au nevoie de timp pentru 
a se răci. Protejați-vă pentru a elimina pericolul electrocutării. Evitați să atingeți obiecte împământate. Nu lucrați niciodată cu 
componente aflate sub tensiune. Copiii și persoanele neautorizate nu au voie să staționeze în perimetul de lucru. Depozitați 
pistolul de lipit într-un loc sigur. Protejați-vă împotriva stropilor de cositor. Purtați ochelari de protecție. Nu trageți niciodată de 
cablul pistolului de lipit. Atunci când scoateți aparatul din priză trageți de ștecăr, iar nu de cablu. Evitați pornirea accidentală a 
aparatului. 
Pistolul de lipit are voie să fie folosit numai dacă este în stare tehnică perfectă. Componentele defecte trebuie reparate sau 
înlocuite cât mai rapid. 
 
Folosiți numai piese de schimb originale WELLER. 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice! 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Weller Tools GmbH (Carl-Benz-Str. 2, 
74354 Besigheim, 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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