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MANUAL DE UTILIZARE 

PISTOL DE LIPIT ZD-723N 
Cod produs: 1089315 

Versiune 08/14 

 

Domenii de utilizare 
Pistolul de lipit a fost conceput pentru lucrări de lipire în 
domeniul electric și electronic, în combinație cu diverse aliaje 
de lipit (plumb/argint). Vârful de lipire poate fi înlocuit.  
Pistolul de lipit funcționează cu tensiune de rețea (220 – 240 
V/AC, 50 Hz). 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și toate 
celelalte informații prezentate în acest manual! 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu sunt permise 
reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene. Toate denumirile și descrierile produsului incluse 
în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate 
drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Pistol de lipit cu vârf de lipit 
 Suport depozitare pistol 
 Set abțibilduri cu informații de avertizare 
 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri  
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

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! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele ce pot 
rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatu-
lui sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță  
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde 
dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul (cu 
excepția operațiilor descrise în acest manual pentru 
înlocuirea vârfului de lipire). 

 Produsul nu este o jucărie. Aparatele care funcționează cu 
alimentare de la rețea nu au ce căuta în mâinile copiilor! 
De aceea manifestați atenție sporită în prezența copiilor.  

 Folosiți produsul în așa fel încât să nu se afle în raza de 
acțiune a copiilor.  

 Produsul poate fi folosit numai în spații interioare închise 
și uscate.  

 Construcția aparatului corespunde clasei de protecție I. 
Pistolul de lipit poate fi conectat numai o la o priză de 
perete cu împământare. 

 Priza de perete la care se conectează produsul trebuie să 
fie ușor accesibilă.  

 Nu trageți niciodată de cablu atunci când scoateți aparatul 
din priză. 

 Nu folosiți pistolul de lipit în spații sau în condiții 
ambientale vitrege, în care există sau pot apărea gaze, 
vapori sau praf inflamabil. Pericol de explozie! 

 Nu fixați nici un fel de obiecte pe pistolul de lipit, nu 
acoperiți niciodată pistolul de lipit! Pericol de incendiu! 

 Nu loviți pistolul pentru a desprinde resturile de la lipire, 
căci în caz contrar se va defecta elementul de încălzire și 
pistolul de lipit. Folosiți un burete de curățare adecvat 
pentru vârfurile de lipit.  
Feriți pistolul de lipit, cablul de alimentare și ștecărul de 
umiditate; numai vârful de lipit poate fi curățat cu un 
burete umezit în apă.  

 Nu folosiți pistolul de lipit pentru a încălzi lichide. 
 Nu lipiți niciodată componente sau piese care se află sub 

tensiune. Decuplați întotdeauna tensiunea înainte de a 
începe lipirea. 
Atenție! Atunci când atingeți sau lipiți condensatori (sau 
alte componente similare) ori fire/trasee conductoare 
conectate la aceste componente există pericolul de 
electrocutare! Condensatorii se pot afla încă sub tensiune 
chiar și după mai multe ore de la decuplarea tensiunii de 
funcționare! 

 Fixați piesa în lucru cu dispozitive selectate în funcție de 
componentă, respectiv procedeul de lipire. În acest fel 
veți avea libere ambele mâini pentru lipire. 

 Mențineți curat spațiul dvs. de lucru. 
 Nu lucrați decât dacă spațiul de lucru este iluminat în mod 

adecvat. 
 Asigurați o bună aerisire în timpul lipirii, căci vaporii 

degajați în timpul lipirii și vaporii aliajului de lipire pot fi 
dăunători sănătății. 

 Spălați-vă foarte bine mâinile după ce ați lucrat cu cositor. 
 Observația este valabilă în special în cazul cositorului pe 

bază de plumb. 
Nu puneți cositorul în gură, nu mâncați și nu beți în timpul 
operațiilor de lipire. 

 Purtați echipament și ochelari de protecție în timpul lipirii. 
Cositorul lichid, picăturile de cositor etc. pot provoca 
arsuri grave sau daune oculare! 

 Nu folosiți niciodată pentru lipire agenți de lipire pe bază 
de grăsimi, acizi sau alte substanțe similare. Acestea 
împiedică lipirea corectă și în plus pot dăuna vârfului de 
lipire. Folosiți cu precădere sârmă de lipire cu flux (adaos 
decapant).  

 Nu apucați pistolul de lipire decât de mâner atunci când 
lucrați cu el! Pericol de arsuri! 

 Nu lipiți decât pe suprafețe neinflamabile. Verificați și 
materialele învecinate, căci acestea se pot distruge din 
cauza căldurii! 

 Așezați întotdeauna pistolul de lipit pe suportul inclus în 
colet, atunci când nu-l folosiți (de ex. în timpul unei pauze 
de lucru sau pentru încălzire/răcire). 
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 Dacă produsul, respectiv cablul de alimentare prezintă 
daune nu mai atingeți aparatul. Pericol de electrocutare! 
Decuplați tensiunea de funcționare pentru priza 
corespunzătoare la care este conectat produsul (decuplați 
siguranța automată, respectiv deșurubați siguranța, iar 
apoi decuplați disjunctorul diferențial). 
Abia după aceea puteți scoate ștecărul din priză. Nu mai 
folosiți produsul, ci duceți-l într-un atelier de reparații sau 
eliminați-l drept deșeu. 

 Întreținerea, operațiile de reparații nu pot fi realizate 
decât de către personal specializat.  
Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Evitați următoarele condiții ambientale vitrege în locul în 
care instalați aparatul sau la transport: 
- Praf sau gaze, vapori ori solvenți inflamabili. 
- Vibrații, lovituri, șocuri puternice. 
- Câmpuri magnetice puternice precum cele din apropi-

erea mașinilor și boxelor.  
 Decuplați aparatul de la alimentare atunci când nu-l 

folosiți o perioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare); 
scoateți ștecărul din priză. 

 Atunci când instalați produsul aveți grijă să nu îndoiți sau 
secționați cablul. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea pot defecta aparatul.  

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
manevrat.  
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 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Punerea în funcțiune  
 

Respectați capitolul „Instrucțiuni de siguranță”! 
 

a. Pregătirea 
 Alegeți ca suprafață de lucru numai o suprafață orizontală, 

stabilă și suficient de mare. 
Folosiți o bază de protecție adecvată în cazul suprafețelor 
sensibile la căldură. Nu așezați niciodată suportul și 
pistolul de lipit pe suprafața mobilierului valoros sau pe 
podele de înaltă calitate; nu folosiți niciodată drept suport 
de ex. un covoraș. Păstrați distanță suficientă până la 
obiectele ușor inflamabile (de ex. perdele). 

 Verificați dacă piulița olandeză striată de pe pistolul de 
lipit este bine strânsă (nu folosiți scule pentru a o strânge). 

 Coletul include diverse abțibilduri cu mesaje de 
atenționare în diverse limbi. Lipiți pe pistol abțibildul 
potrivit pentru dvs.  

 Așezați pistolul de lipit pe suport.  
 

b. Conectarea 
 Introduceți ștecărul pistolului de lipit într-o priză de 

perete standard. După aceea pistolul de lipit începe să se 
încălzească. 

 

c. Funcționarea  
 Apucați pistolul de lipit de mâner.  
 După ce pistolul de lipit s-a încălzit puteți începe operațiile 

de lipire, fără a acționa tasta încălzire.  
 Dacă doriți să lipiți componente mari, care au nevoie de 

încălzirea unei cantități mai mari de cositor, atunci acțio-
nați cu degetul arătător tasta încălzire. Pistolul începe să 
reîncălzească vârful de lipit pentru a-i crește temperatura.  

Atenție! 
Nu acționați tasta de încălzire mai mult de 30 de 
secunde. Dacă depășiți această perioadă de timp se 
poate ca elementul de încălzire să se supraîncălzeas-
că și astfel să se distrugă.  
Important! 
Tasta încălzire are voie să fie acționată numai câte 
30 de secunde la fiecare 2 minute. În caz contrar 
elementul de încălzire se supraîncălzește și se poate 
defecta.  

 Atunci când aliajul de lipire atinge vârful pistolului acesta 
începe imediat să se topească. Dacă se formează fum este 
vorba de vaporii de agent decapant, care se află în miezul 
aliajului de lipire (sârmă de lipire cu flux). 

 Așezați întotdeauna pistolul de lipit pe suport în timpul 
pauzelor de lucru. 
În timpul pauzelor de lucru, dar și înainte de a încheia 
lipirea, verificați dacă vârful de lipire este acoperit bine cu 
cositor.  
Daunele mecanice la nivelul vârfului de lipire distrug 
stratul său de protecție și astfel diminuează considerabil 
durata sa de viață. 

 Încercați să obțineți contacte de lipire curate. Nu folosiți 
decât cositor adecvat. Aliajele de lipire pe bază de acizi pot 
distruge vârful de lipire sau componenta.  

 În timpul lipirii încălziți locul de lipit cu vârful pistolului și 
totodată aplicați cositor. Luați cositorul de pe locul de 
lipit, iar apoi îndepărtați și vârful de lipit.  
Realizați rapid operația de lipire, căci în caz contrar 
componenta se va distruge (de ex. trasee conductoare 
desprinse, componente supraîncălzite etc.).  

 Lăsați să se răcească locul de lipit. În funcție de 
dimensiunea locului de lipit întărirea cositorului poate 
dura 1 -2 secunde. Nu mișcați în această perioadă de timp 
componenta lipită sau firul, căci în caz contrar se va ajunge 
la așa-numitul "loc de lipire rece”. În acest caz aspectul 
locului de lipit este argintiu, iar acesta nu oferă un contact 
electric bun sau o fixare mecanică sigură.  
Un loc de lipit corect realizat are aspectul cromului.  

 Curățați din când în când vârful de lipit de resturile de 
cositor (folosiți un burete adecvat sau agent uscat de 
curățare/lână alamă). Nu atingeți vârful de lipit cu 
buretele decât o perioadă scurtă de timp.  
Nu apăsați vârful de lipit pe buretele umed sau agentul 
uscat de curățare; de asemenea nu țineți niciodată vârful 
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de lipit în contact prelungit cu buretele sau agentul uscat 
de curățare. 

 După încheierea lipirii așezați pistolul de lipit pe suport. 
Scoateți ștecărul din priză.  

Pentru răcire pistolul de lipit are nevoie de cel puțin 
10 minute. Nu atingeți în această perioadă de timp 
nici vârful de lipit, nici suportul. Pericol de arsuri! 
Observația este valabilă și în cazul în care doriți să 
înlocuiți vârful de lipit.  
Înainte de a depozita pistolul de lipit lăsați-l să se 
răcească complet. În caz contrar există pericol de 
incendiu!  

 

Înlocuirea vârfului de lipit 
În principiu vârful de lipit este supus unei presiuni mecanice 
în timpul lipirii. De aceea vârful de lipit se tocește, motiv 
pentru care nu mai sunt posibile operațiile precise de lipire 
ale componentelor mici. În acest caz vârful de lipit poate fi 
înlocuit cu unul nou (nu este inclus în colet, se comandă 
separat).  
Pentru a înlocui vârful de lipit procedați după cum urmează: 
 Decuplați pistolul de lipit de la rețeaua de alimentare prin 

scoaterea ștecărului din priză. Lăsați vârful de lipit să se 
răcească complet.  

 Desfaceți piulița olandeză metalică, cu striații, de pe 
piston și demontați suportul.  

 Demontați cu grijă vârful de lipit de pe elementul de 
încălzire al pistolului ținându-l drept. Nu aplicați forța, nu 
folosiți unelte! 

 Instalați un nou vârf de lipit pe elementul de încălzire. 
 Reinstalați suportul și strângeți cu grijă piulița olandeză 

metalică. Nu aplicați forța și nu folosiți unelte pentru a 
strânge piulița! 

 

Întreținerea și curățarea 
 Cu excepția înlocuirii ocazionale a vârfului de lipit aparatul 

nu are nevoie de întreținere. 
 Înainte de a-l curăța decuplați pistolul de lipit de la 

alimentare prin scoaterea ștecărului din priză. Apoi lăsați 
vârful de lipit să se răcească complet. 

 Ștergeți aparatul în exterior cu o cârpă curată, moale și 
uscată. 

 Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare sau 
alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei 
(decolorări) sau chiar funcționalității produsului. 

 Vârful de lipit nu are nevoie de curățare specială. În timpul 
lipirii este suficient dacă-l ștergeți din când în când cu un 
burete umezit sau eliminați resturile de cositor sau agent 
decapant folosind un agent de curățare uscat/lână de 
alamă.  

Înainte de a opri pistolul de lipit și de a-l decupla de 
la alimentare acoperiți bine cu cositor vârful de lipit. 
Astfel se împiedică coroziunea vârfului de lipire.  

 

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

 
 

Date tehnice  
Tensiune de funcționare 220 - 240 V/AC, 50 Hz 
Consum de putere  40 W nominal (25 - 130 W max.) 
Clasa de protecție I 
Lungime cablu  cca. 1,4 m 
Condiții de funcționare temperatură: +5 °C la + 40 °C 

umiditate: 0% la 85% umiditate 
relativă, fără condens 

Dimensiuni pistol de lipit 120 x 170 x 26 mm (Î x L x l) 
Greutate  cca. 205 g (incl. cablu) 
 
 
 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Pistol de lipit  
Model:    ZD-723N 
Cod produs:  1089315 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau 
regulamente: 
 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011; 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
 

Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A12: 2006 + A2: 
2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011 
EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008 + A2: 2012 
EN 62233: 2008 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

Marcaj CE pe produs 
 
 

 

Hirschau, 25 iunie 2014 
Loc și dată 

 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
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. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
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