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STAŢIE DE LIPIT/DEZLIPIT 
CU AER CALD SMD TOOLCRAFT, 450 W
 Cod produs: 588074

MAnUAL DE UTILIZARE

Domenii de utilizare

Această staţie de lipit/dezlipit cu aer cald este potrivită pentru 
lipirea şi dezlipirea componentelor SMD şi a micro-componen-
telor, a circuitelor integrate DIP şi flat pack, dar şi pentru încălzi-
rea materialelor plastice şi a obiectelor metalice, dezlipirea eti-
chetelor etc. Temperatura şi debitul de aer sunt reglabile. Staţia 
are un timp scurt de încălzire. Faptul că staţia foloseşte aer cald 
permite operaţii ESD sigure, fără atingerea componentelor. În 
colet sunt incluse şi patru accesorii tip duză. 
Aparatul are aprobare pentru conectarea la tensiune alternati-
vă 230 V/50 Hz (10/16 A) şi a fost conceput numai pentru utili-
zare în spaţii interioare. Nu folosiţi produsul în aer liber sau în 
spaţii umede!
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Respectaţi întocmai 
instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în întregime manu-
alul înainte de a începe să utilizaţi produsul. Păstraţi manualul 
pentru consultări ulterioare. 

Instrucţiuni de siguranţă

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespec-
tării instrucţiunilor prezentate în acest manual de 
utilizare se pierde dreptul la garanţie. nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în 
aceste situaţii!
nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
ţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanţie! 
Instrucţiunile importante, care trebuie respectate 
întocmai, sunt însoţite în acest manual de simbolul 
semnul exclamării. 
•   Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu 
sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbi-
trară a produsului. În aceste cazuri se pierde dreptul 
la garanţie.
•   Produsele care funcţionează la tensiunea de reţea 
nu au ce căuta în mâinile copiilor. Manifestaţi atenţie 
sporită în prezenţa copiilor, căci aceştia pot încerca să 
introducă diverse obiecte în orificiile aparatului. Astfel 
aparatul se va distruge şi în plus există pericolul unui 
şoc electric!
•   Nu turnaţi niciodată lichide peste aparatele electri-
ce şi nu amplasaţi obiecte umplute cu lichide pe sau 
în apropierea aparatelor electrice. Pericol de incendiu 
sau electrocutare.
•   Folosiţi acest produs numai în spaţii interioare us-
cate. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Pe-
ricol de moarte din cauza electrocutării!

•   Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-
unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul elec-
trocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura came-
rei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi.
•   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 tre-
buie respectate normele legale privind protecţia la locul 
de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. 
•   Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă:

- prezintă daune evidente
- nu mai funcţionează
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o                                
perioadă mai lungă de timp sau
- produsul a fost transportat în condiţii improprii

Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea puternice.
Feriţi aparatul de acţiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate sau vibraţii puternice.
Înainte de orice utilizare verificaţi dacă produsul nu 
prezintă daune. Dacă stabiliţi prezenţa daunelor nu mai 
folosiţi aparatul. Separaţi-l de la tensiunea de reţea şi 
scoateţi ştecărul aparatului din priză. Duceţi aparatul 
într-un atelier de reparaţii.
Repararea aparatului poate fi realizată numai de către un 
tehnician specializat, respectiv de un atelier de reparaţii.
Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate 
de funcţionarea sau manevrarea aparatului.

Montarea suportului

În scopul de a evita arderea 
suprafeţelor de depozitare 
recomandăm să amplasaţi 
duza de aer cald pe supor-
tul inclus în colet. În partea 
laterală a carcasei aparatu-
lui (în stânga şi în dreapta) 
se află două orificii filetate 
adâncite care pot fi folosite 
pentru fixarea suportului. 

Înainte de punerea în funcţiune

Asiguraţi-vă că duza de aer cald este rece!
Dacă duza de aer cald este încă fierbinte/caldă 
lăsaţi-o să se răcească!

1. Selectaţi o duză care corespunde dimensiunii componentei 
cu care urmează să lucraţi.
2. Desfaceţi şurubul duzei şi introduceţi-l în duza de aer cald!
3. Fixaţi duza de aer cald! Nu strângeţi şurubul prea tare! Nu 
folosiţi forţa; nu folosiţi un cleşte pentru fixare. 

Punerea în funcţiune (pornirea şi oprirea)

Respectaţi informaţiile din capitolul 
“Instrucţiuni de siguranţă”.

1. Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană, sigură şi stabilă.
2. Introduceţi ştecărul în priză – în acest fel activaţi funcţia au-
tomată a suflantei de aer cald. 
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3. Porniţi aparatul! (POWER: ON = pornit). Elementul incandes-
cent începe să se încălzească imediat după pornirea aparatului.
4. Apăsaţi tasta roşie (Set Temp) şi setaţi temperatura dorită cu 
reglatorul de temperatură (SET TEMP). După ce eliberaţi tasta 
roşie pe display apare temperatura actuală. În timpul procesului 
de încălzire clipeşte ledul; acesta se stinge automat după atin-
gerea temperaturii setate. 
5. Setaţi debitul de aer cu reglatorul (AIR) şi aşteptaţi un pic 
până la stabilizarea temperaturii!
6. După încheierea lucrului opriţi aparatul (POWER: OFF = 
oprit). Acum funcţia automată a suflantei de aer începe să fo-
losească aer rece care să răcească elementul incandescent. Nu 
scoateţi ştecărul din priză numai după încheierea procedeului 
de răcire. La cca. 1 minute de la oprirea aparatului acesta se 
decuplează automat. 

Instrucţiuni privind manipularea 

1. Atenţie mare atunci când lucraţi cu temperaturi înalte!
Nu folosiţi acest aparat în imediata apropiere a gazelor 
inflamabile, a hârtiei sau altor materiale inflamabile! 
Atât duza de aer cald, cât şi aerul foarte fierbinte au 
temperaturi extremi de mari, care pot duce la arsuri 
grave în caz de contact. De aceea nu atingeţi niciodată 
duza de aer cald! Aveţi grijă ca aerul cald să nu fie nici-
odată orientat în direcţia utilizatorului. Fumul alb care 
se formează la început va dispărea foarte repede.
2. După utilizare răciţi neapărat aparatul!
După ce aţi oprit aparatul acesta începe automat faza 
de răcire prin suflarea de aer rece prin furtun! În tim-
pul acestei faze de răcire nu scoateţi ştecărul din priză, 
ci aşteptaţi până la încheierea procesului! 
3. Manipulaţi aparatul cu mare grijă – feriţi aparatul 
de vibraţii puternice!
Tubul din duza de aer cald este parţial alcătuit din sticlă 
cuarţ casantă.
4. Dacă aparatul nu este folosit o perioadă mai lungă 
de timp recomandăm să scoateţi ştecărul din priză!
Prin aparatele electrice oprite, conectate la reţeaua 
de alimentare, trece o cantitate de curent electric. Din 
acest motiv recomandăm scoaterea ştecărului din priză. 

Dezlipirea
1. Pentru topirea cositorului ţineţi duza de aer cald în aşa fel în-
cât să se afle de ex. deasupra circuitului integrat (evitaţi neapă-
rat contactul direct dintre circuitul integrat şi duză!). Cositorul 
începe să se topească din cauza aerului cald suflat deasupra. 
2. După ce cositorul se topeşte demontaţi circuitul integrat fo-
losind o pensetă sau un cleşte.
3. După demontarea circuitului integrat puteţi îndepărta restul 
de cositor cu ajutorul unei pompe de aspirare. 

Lipirea
1. Aplicaţi cantitatea potrivită de pastă de lipit SMD şi aşezaţi 
componenta SMD pe placa circuitului imprimat.
2. Aşezaţi placa electronică pe o placă incandescentă. 
3. Încălziţi uniform poziţia de lipire folosind aerul cald.
4. După încheierea procedeului de lipire îndepărtaţi resturile 
de cositor. 

Observaţie: 
Vă recomandăm să verificaţi cantitatea de cositor folosi-
tă la lipire. Lipirea cu aer cald necesită atenţie sporită. În 
timpul lipirii se pot forma punţi de lipire sau puncte de 
lipire mult prea mari! 

Înlocuirea siguranţei

Înainte de înlocuirea siguranţei separaţi aparatul de 
la reţeaua de alimentare.

Aparatul este protejat printr-o siguranţă. Deşurubaţi clapeta de 
siguranţă din partea posterioară a carcasei. Scoateţi siguranţa. 
Înlocuiţi siguranţa cu una de acelaşi tip (F3 AL 250V). Reînşuru-
baţi clapeta de siguranţă.

Întreţinerea, curăţarea şi eliminarea

Respectaţi instrucţiunile de siguranţă prezentate mai jos atunci 
când curăţaţi sau întreţineţi acest aparat.

Repararea/deschiderea carcasei aparatului poate fi 
realizată numai de către un tehnician specializat, fa-
miliarizat cu pericolele asociate, respectiv cu normele 
în vigoare.

În mod normal aparatul nu are nevoie de întreţinere. Ştergeţi 
carcasa aparatului folosind o cârpă moale, uscată sau o perie. 
Nu folosiţi în nici un caz soluţii agresive de curăţare sau alte 
substanţe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar 
funcţionalităţii produsului.

Eliminarea deşeurilor

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului în-
conjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul deve-
nit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare 
din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 
legale în vigoare.
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face obiec-
tul unei colectări separate, la un centru de colectare 
şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu 
gunoiul menajer. 

Date tehnice

Alimentare  230 V~/50Hz 
Putere absorbită max. 450 W 
Interval de temperatură 100°C până la 480°C  
Debit aer max. 23l/min. 
Dimensiuni 245 x 187 x 135 mm 
Greutate cca. 3,8 kg 
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Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română)
Toate drepturile rezervate

DECLARAŢIE DE COnFORMITATE

Producător:  Conrad Electronic SE

Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE

Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Tip de echipament: Staţie de lipit/dezlipit cu aer cald AT850D

Cod produs:  588074

Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:

En 55014-1: 2006 +A1: 2009;
En 61000-3-2: 2006;
En 61000-3-3: 2008;
En 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008;
En 61010-1: 2001;
En 61010-2-010: 2003;
2004/108/EC
2006/95/EC

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura


