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APARAT DE LIPIT CU BATERII BP645CEU 
Cod produs: 588341  

 

Manual de utilizare 
 
 
Vă rugăm citiţi manualul înainte de utilizare. 
 

Vă mulţumim pentru achiziţionarea ciocanului de lipit cu baterii BP645 de la Weller. Acesta este cel mai nou produs al seriei  de 
ciocane de lipit şi scule de lipit cu aer cald, cu şi fără cablu, marca Weller – lider pe piaţa aparatelor de lipit. Dacă va fi îngrijit 
corespunzător acest ciocan de lipit va oferi servicii fiabile de-a lungul mai multor ani. 
 

BPM645CEU este un ciocan de lipit cu încălzire rapidă, ideal de utilizat acolo unde nu există alimentare cu energie electrică. 
Bobina elementului de încălzire este adăpostită în vârful ciocanului, motiv pentru care acesta se încălzeşte rapid. Această sculă 
este potrivită pentru sarcini mici de lipire, care necesită un aparat portabil.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
1. Păstraţi ciocanul de lipit în suportul original. 
2. Nu păstraţi obiecte inflamabile în apropierea ciocanului de lipit cald. 
3. Folosiţi echipament de protecţie adecvat. Pericol de arsuri din cauza cositorului lichid. 
4. Nu lăsaţi ciocanul de lipit nesupravegheat. 
5. Nu lucraţi cu componente ce se află sub tensiune. 
6. Vârful ciocanului este FIERBINTE! În caz de contact cu pielea pot rezulta arsuri grave. 
7. Nu scufundaţi în apă! 
8. Lăsaţi vârful să se răcească înainte de a depozita aparatul. 
9. Înainte de depozitare aşezaţi capacul de protecţie pe vârf, care va menţine întrerupătorul de siguranţă în poziţia OFF.  

 

Instrucţiuni privind utilizarea 
1. Scoateţi capacul bateriilor pentru a instala bateriile. Apăsaţi limbile din lateralul capacului, iar apoi ridicaţi capacul. 
2. Instalaţi 3 baterii AA 1,5 V (incluse în colet) în ciocanul de lipit şi reaşezaţi capacul.  

 
3. Îndepărtaţi capacul de protecţie de pe vârf. 
4. Verificaţi vârful care trebuie să fie bine fixat. 
5. Mutaţi întrerupătorul ON/OFF în poziţia ON. 
6. Ţineţi ciocanul de lipit ca pe un pix. Apăsaţi butonul rotund de pe întrerupătorul ON/OFF şi menţineţi-l apăsat. Ciocanul 

de lipit va ajunge la temperatura necesară în cca. 15 sec.  
7. Apăsaţi butonul numai dacă lipiţi, căci în acest fel economisiţi rezervele de energie ale bateriei. 
8. Menţineţi ciocanul de lipit în poziţie verticală, în aşa fel încât vârful să nu atingă alte obiecte. 
9. După încheierea lipirii mutaţi întrerupătorul în poziţia OFF şi reaşezaţi capacul de protecţie pe vârf.  

 
 

Instrucţiuni privind întreţinerea 
1. Bateriile trebuie schimbate dacă ciocanul de lipit are nevoie de mai mult de 30 sec. pentru a ajunge la temperatura de 

lucru. 
2. Cele mai bune rezultate se obţin cu bateriile alcaline. Nu amestecaţi niciodată bateriile vechi cu cele noi. 
3. Nu înlocuiţi niciodată vârful dacă acesta este fierbinte. Folosiţi scula pentru înlocuirea vârfului.  
4. Vârful ciocanului este acoperit cu fier pentru a creşte durata sa de viaţă. Nu piliţi niciodată vârful ciocanului, căci veţi 

distruge stratul de acoperire. 
5. Scoateţi bateriile din sculă dacă nu folosiţi ciocanul o perioadă mai lungă de timp. În caz contrar acestea ar putea să 

curgă în interiorul aparatului.  


