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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ARZĂTOR PE GAZ 
ŞI CIOCAN DE LIPIT 

Cod produs: 588394 
Versiune 07/12 

 
1. Domenii de utilizare 

Produsul generează o flacără reglabilă, ce nu pâlpâie. 
Datorită accesoriilor incluse în colet produsul poate fi folosit 
drept arzător pe gaz, suflantă de aer cald sau ciocan de lipit. 
Produsul are integrat un sistem de aprindere. Intensitatea 
flăcării este reglabilă. Dacă este nevoie puteţi folosi 
arzătorul în modul de funcţionare cu flacără permanentă 
(max. 120 min.).  
Arzătorul pe gaz poate fi folosit şi alimentat numai cu gaz de 
brichetă (butan ISO). 
Evitaţi contactul direct al aparatului cu apa! 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produ-
sului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, 
duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuit, electrocutare etc. Vă rugăm 
citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi 
produsul. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la 
dispoziţie produsul. 

 
2. Conţinut colet 
• Arzător pe gaz/ciocan de lipit  
• Vârfuri de lipit 
• Manual de utilizare 

 
3. Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării 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 in-
strucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

Persoane/produs 
• Nu îndreptaţi flacăra/jetul de aer cald/vârful de lipit spre 

persoane sau animale. 
• Feriţi aparatul de razele directe ale soarelui şi nu-l 

depozitaţi niciodată la temperaturi mai mari de +40 °C. 
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea focului deschis sau a 

scânteilor. 
• Nu dezmembraţi niciodată aparatul, nu-l deschideţi cu 

forţa şi nu-l aruncaţi în foc. 
• Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă este deteriorat. 
• Respectaţi instrucţiunile din acest manual privind 

alimentarea aparatului. 
• În funcţie de lumina ambientală se poate ca flacăra să nu 

poată fi uşor vizibilă. 
• După utilizare verificaţi dacă flacăra s-a stins. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească complet după utilizare. 

• Alimentaţi arzătorul pe gaz numai cu gaz de brichetă şi 
numai în spaţii bine aerisite. În cursul acestui procedeu 
evitaţi flăcările deschise (pericol de explozie!) 

• La alimentarea arzătorului respectaţi şi instrucţiunile de 
utilizare ale producătorului gazului. 

• Arzătoarele pe gaz au voie să fie alimentate numai după 
ce s-au răcit complet.  

• Opriţi imediat procesul de alimentare dacă există 
scurgeri de gaz, căci poate rezulta un amestec exploziv 
de aer şi gaz. Aerisiţi bine spaţiul respectiv înainte de a 
porni arzătorul sau altă sursă de foc. 

• Nu demontaţi şi nu deschideţi ventilele de alimentare 
pentru a lăsa să iasă gazul.  

• La pornirea şi utilizarea arzătorului ţineţi aparatul 
departe de corp şi haine. 

• Nu aprindeţi niciodată cu acest aparat combustibil lichid 
sau gazos (de ex. benzină, alcool etc.).  

• Ţineţi arzătorul în aşa fel încât orificiul de ieşire al flăcării 
să nu fie îndreptat spre dvs.  

• Nu utilizaţi, alimentaţi sau depozitaţi aparatul în spaţii 
unde există sau pot apărea materiale explozive, uşor 
inflamabile, gaze, vapori sau praf inflamabil, respectiv 
lichide inflamabile (solvenţi, alcool, benzină etc.). Pericol 
de explozie şi incendiu! 

• Feriţi arzătorul pe gaz de mizerie şi umezeală. 
• Nu folosiţi în niciun caz acest aparat pentru a usca părul. 
• Nu atingeţi niciodată duza aparatului în timpul utilizării şi 

la puţin timp după aceea. Pericol de arsuri! 
• Nu lucraţi niciodată la componente electrice ce se află 

sub tensiune. Separaţi de la alimentare aparatul pe care 
doriţi să realizaţi operaţii de lipire înainte de a începe 
aceste operaţii şi verificaţi dacă aparatul nu se află sub 
tensiune. 

• Feriţi corpul şi ochii de picăturile de aliaj de lipit sau de 
cositorul lichid. Purtaţi în timpul lucrului echipament şi 
ochelari de protecţie. 

• Vaporii care rezultă în urma lipirii sunt dăunători. De 
aceea dacă este nevoie folosiţi un dispozitiv de aspirare 
sau aerisiţi în mod corespunzător. 

• Păstraţi ordinea la locul de muncă şi folosiţi un suport 
rezistent la căldură. 

• Aliajele de lipire cu plumb sunt toxice. De aceea nu 
mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul lucrului, iar după 
aceea spălaţi-vă bine pe mâini.  

• Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor.  

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

• Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
gaze inflamabile, vapori sau solvenţi.  

• Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

• 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 
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- produsul a fost transportat în condiţii improprii 
• Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 

căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

Altele 
• Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nedumeriri legate 

de modul de funcţionare, siguranţa sau conectarea 
aparatului. 

• Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi reparaţiile nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat. 

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

 
4. Elemente de comandă 

 
 
1. Accesoriu arzător 
2. Buton pentru oprirea 
alimentării cu gaz 
3. Sistem de blocare 
4. Siguranţă aprindere 
5. Buton aprindere  
 
 
 

5. Punerea în funcţiune  
Alimentarea rezervorului gaz 

Arzătorul pe gaz poate fi alimentat şi poate 
funcţiona numai cu gaz pentru brichete (butan 
ISO). Alimentaţi rezervorul de gaz numai în spaţii 
bine aerisite şi evitaţi în timpul alimentării flăcările 
deschise (pericol de explozie!).  
Arzătorul pe gaz poate fi alimentat numai dacă 
este răcit complet.  
Opriţi imediat alimentarea dacă există scurgeri de 
gaz, căci se poate forma un amestec exploziv de 
aer şi gaz.  
 

1. Aşezaţi arzătorul în „cap” în aşa fel încât ventilul pentru 
alimentare să fie orientat în sus. Dacă este nevoie 
demontaţi piciorul de suport. 

2. Aşezaţi recipientul cu gaz butan ISO (dacă este nevoie 
folosiţi un adaptor) pe ventilul de alimentare. 

3. Apăsaţi recipientul cu gaz butan ISO în jos în plan vertical. 
Gazul se scurge în rezervorul arzătorului. Procedeul de 
alimentare durează cca. 5 – 10 sec. 

4. După alimentare aşteptaţi cca. 3 min. înainte de a porni 
arzătorul pentru a lăsa timp gazului să se stabilizeze.  

 
Aprinderea 

În timpul aprinderii şi utilizării ţineţi arzătorul 
departe de corp şi haine. 

 

1. Montaţi accesoriile dorite.  
a. Accesoriu arzător (1) pentru arzătorul pe gaz. 
b. Accesoriu arzător (1) şi duză aer cald pentru modul 

de funcţionare suflantă de aer cald. 
c. Accesoriu arzător (1) şi duză aer cald cu vârf de lipire 

înşurubat pentru utilizare drept ciocan de lipit. 
2. Setaţi regulatorul gaz pe maxim împingându-l complet în 

direcţia „+” .  

3. Împingeţi siguranţa aprindere (4) a arzătorului în jos 
până ce se blochează în poziţie. Această operaţi 
blochează mecanismul de aprindere. 

4. Apăsaţi butonul aprindere (5) şi menţineţi-l apăsat. În 
anumite condiţii se poată să fie nevoie să apăsaţi butonul 
de mai multe ori până ce are loc aprinderea. 

5. Flacăra poate fi reglată cu ajutorul regulatorului de gaz. 
6. Pentru a opri aparatul eliberaţi butonul aprindere (5). 

Flacăra se stinge. 
7. Siguranţa aprindere (4) blochează automat aparatul.  
 

Folosiţi întotdeauna piciorul de suport atunci când 
puneţi jos aparatul. 

 
Funcţionarea continuă 
1. Sistemul de blocare (3) din partea laterală a arzătorului 

poate seta flacără permanentă. Cu butonul aprindere (5) 
apăsat (apare flacăra) împingeţi sistemul de blocare (3) 
spre stânga („CONTINOUS”). Flacăra se menţine chiar şi 
atunci când eliberaţi butonul aprindere (5).  

2. Pentru a opri temporar alimentarea cu gaz apăsaţi 
butonul pentru oprirea alimentării cu gaz (2). 

3. Pentru a dezactiva funcţionarea continuă împingeţi 
sistemul de blocare spre dreapta (OFF).  

 
6. Eliminarea deşeurilor 

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

 
7. Date tehnice  

Temperatura max.:  1300 °C (arzător) 
450 °C (ciocan de lipit) 

Autonomie funcţionare:  max. 120 min. 
Capacitate rezervor gaz:  18 ml 
Dimensiuni (l x Î x A):  60 x 170 x 48 mm 
Greutate:   167 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 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. 

© 2012 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


