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Destinaţia de utilizare 
 

Staţia de lipit analogică asigură o temperatură maximă de 
reglare pentru sudare. Pot fi efectuate toate tipurile de 
operaţiuni de lipire, electronice sau electrice, cu ajutorul 
materialului moale de lipire utilizat (plumb sau argint), 
datorită temperaturii de lucru reglabile. Vârful de lipire 
poate fi înlocuit. 
Staţia de lipit întruneşte clasa de protecţie 1 (cu conductor 
de împământare) şi trebuie conectată şi utilizată doar cu 
alimentare de la o priză principală, cu o tensiune de 200 – 
240 V~/50 Hz. 
Este interzisă lipirea circuitelor tensionate. 
A nu se utiliza în condiţii ambientale adverse. 
Condiţiile ambientale adverse sunt: 

 Umezeala sau umiditatea atmosferică excesivă, 

 Praful sau gazele combustibile, vaporii sau solvenţii, 

 Vibraţiile puternice. 
Orice altă utilizare, în afară de cele descrise mai sus, este 
interzisă şi poate duce la deteriorarea produsului. 
Mai mult decât atât, prezintă pericol de foc, scurt circuit, şoc 
electric etc. 
Este interzisă modificarea sau reconstruirea aparatului! 
Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de siguranţă! 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
 

Garanţia se pierde în cazul în care aparatul este 
deteriorat, datorită nerespectării instrucţiunilor de 
utilizare! 
Nu ne asumăm nici un fel de răspundere, pentru 
deteriorările cauzate de către utilizarea necores-
punzătoare! 

 

Semnul de exclamare indică informaţii impor-
tante, cuprinse în manualul de utilizare, ce trebuie 
respectate cu stricteţe. 

 

Simbolul „mâinii” este utilizat pentru indicarea 
sfaturilor specifice, cu privire la informaţii pentru 
utilizare. 

 

Acest aparat este în conformitate cu CE şi întruneşte 
reglementările Europene. 

 
Transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului 
este interzisă, din motive de siguranţă şi de aprobare (CE). 
Cablurile de curent sau cablurile deteriorate ale staţiei de 
lipit trebuiesc înlocuite doar de către personal calificat. 
Modul de construcţie a staţiei de lipit întruneşte clasa de 
protecţie 1. Asiguraţi-vă că nu este deconectat conductorul 
de împământare şi că produsul este alimentat doar de la 
prize cu împământare. 
Nu lăsaţi aparatele electrice şi accesoriile acestora la 
îndemâna copiilor! Acestea nu sunt jucării. 

Nu utilizaţi niciodată produsul, imediat după ce acesta a fost 
adus dintr-un mediu rece într-o încăpere caldă. Condensul ce 
se formează poate distruge dispozitivul dumneavoastră. 
Aşteptaţi până când produsul ajunge la temperatura 
camerei, înainte de a-l utiliza. 
Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile umezite sau ude. 
Există riscul unui şoc electric mortal. 
Asiguraţi-vă că aveţi suficientă ventilare, atunci când lipiţi. 
Lipitura sau fumurile de lipire pot fi periculoase. 
Spălaţi-vă bine pe mâini, după ce lucraţi cu lipitură de 
plumb. Nu lăsaţi ca lipitura ce conţine plumb să intre în 
contact cu buzele dumneavoastră; nu mâncaţi în timpul 
lucrului. 
Cablurile de alimentare (cablul de alimentare cu tensiune şi 
cablul ce leagă pistolul de lipit) trebuiesc protejate de 
căldură şi de margini ascuţite. 
Purtaţi haine adecvate şi ochelari de protecţie, atunci când 
lipiţi. 
Nu atingeţi altă parte a pistolul de lipit, în afară de mâner, în 
timpul lucrului. Căldură puternică! Pericol de arsuri! 
Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, în apropierea pistolului de 
lipit! 
Lipitura trebuie efectuată pe suprafeţe non-combustibile. 
Asiguraţi-vă că materialul din imediata apropiere nu poate fi 
deteriorat de către căldura degajată. 
În cazul în care aveţi motive să credeţi că aparatul nu mai 
poate fi utilizat în siguranţă, deconectaţi-l pe acesta imediat 
şi asiguraţi-vă că acesta nu mai poate fi pornit accidental. 
Puteţi presupune că utilizarea în siguranţă nu mai este 
posibilă, dacă: 

 aparatul prezintă deteriorări vizibile, 

 aparatul nu mai funcţionează, 

 aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile, 
pentru o perioadă lungă de timp, 

 aparatul a fost expus la stres intens în timpul 
transportului. 

 

Utilizarea 
 

 Despachetaţi staţia de lipit şi verificaţi ca aceasta să nu 
fie deteriorată. Piesele deteriorate nu pot fi utilizate. 

 Aşezaţi suportul de susţinere pentru pistolul de lipit în 
poziţie laterală, pe staţia de lipit. Umeziţi cu apă buretele 
de curăţare din suportul buretelui. 

 Aşezaţi pistolul de lipit în suportul de susţinere. 
 Amplasaţi staţia de lipit pe o suprafaţă solidă şi 

rezistentă. 
 Conectaţi cablul de alimentare la o priză şi porniţi staţia 

de lipit, cu ajutorul comutatorului de pornire (I = pornit / 
0 = oprit). Atunci când este pornit, se va aprinde un 
indicator. 
 

Aşezaţi întotdeauna pistolul de lipit în suportul de 
susţinere, atunci când acesta se încălzeşte sau în 
timpul pauzelor dintre lipituri. 
Asiguraţi-vă că sunt curate contactele de lipire, de 
pe piesa pe care lucraţi. 
Efectuaţi lipituri doar pe aparatură electronică. 
Lipitura acidă poate deteriora vârful de lipire sau 
piesa pe care lucraţi. 

 
 Reglaţi temperatura dorită a pistolului de lipire, cu 

ajutorul butonului de reglaj. 
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Zonele colorate în cod sunt egale cu următoarele 
temperaturi: 
Galben  aproximativ 150 °C 
Portocaliu aproximativ >150 °C, până la 270 °C 
Roşu  aproximativ >270 °C, până la 480 °C 
 

Pentru lipitura cu plumb, alegeţi partea de început al 
primului segment roşu (aprox. 270 – 360 °C), pentru 
lipitura cu argint, utilizaţi partea de început din al 
doilea segment roşu (aprox. 320 – 420 °C). 
Pentru vârf mare de lipire, reglaţi temperatura în 
sus, pentru efectuarea lipiturii cât mai rapid posibil, 
atâta timp cât este necesar. 
Diminuaţi temperatura în timpul pauzelor. Acest 
lucru economiseşte energie şi prelungeşte durata de 
viaţă a vârfului de lipit. 

 

 Aşteptaţi aprox. 2-3 minute, până când vârful de lipire 
atinge temperatura reglată. Testaţi temperatura, prin 
atingerea vârfului de lipire cu materialul de lipire. În cazul 
în care materialul se topeşte uşor, puteţi începe să lipiţi. 

 Introduceţi vârful fierbinte de lipire în material. Ştergeţi 
materialul în exces de buretele ud de curăţare. 

 Încălziţi punctul de lipire cu vârful de lipire şi adăugaţi 
material de lipire. 

 Lăsaţi punctul de lipire să se răcească. 
 Curăţaţi vârful de lipire, după fiecare procedură de lipire, 

cu buretele ud. 
 După terminarea lipirii, amplasaţi pistolul de lipire în 

suportul de susţinere şi opriţi staţia de lipit de la 
întrerupătorul principal. 

 Nu curăţaţi vârful de lipire cu obiecte ascuţite. Acest 
lucru îl va deteriora. 

 

Nu atingeţi niciodată vârful fierbinte de lipire. 
Căldură excesivă! Pericol de arsuri! 
Lăsaţi pistolul de lipit să se răcească, după utilizare. 
Pistolul de lipire nu trebuie introdus în apă. 
În timpul pauzelor, pistolul de lipit trebuie să fie 
amplasat în suportul de susţinere. 
 

Înlocuirea vârfului de lipire 
 

Opriţi staţia de lipit şi lăsaţi pistolul de lipire să se răcească 
complet. 
Slăbiţi piuliţa metalică de pe vârful pistolului de lipit. Scoateţi 
piuliţa complet şi scoateţi vârful de lipire. 
Înlătura particulele de murdărie, prin lovirea uşoară a 
capacului pistolului de lipit de un covor din cauciuc. 
Introduceţi noul vârf de lipit şi înşurubaţi la loc piuliţa cu 
mâna. 
 

Evacuarea 
 

Produsele electronice sunt materiale brute şi nu trebuiesc 
înlăturate împreună cu resturile menajere. În cazul în care nu 
mai utilizaţi aparatul, predaţi-l pe acesta gratuit la un punct 
de colectare oficial, din comunitatea dumneavoastră. Este 
interzisă înlăturarea împreună cu resturile menajere. 
 

Date tehnice 
 

Tensiune de funcționare: 220 – 240 V~/ 50 Hz 
Putere de intrare : maxim 58 W 
Temperatură vârf lipire: reglabilă, de la 150 la 480 °C 
Dimensiuni l x Î x A: 115 x 115 x 143 mm 

Greutatea:  aproximativ 700 g 
Lungime cablu pistol lipit aproximativ 110 cm 
 
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. 

© 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 
Adresa:   Strada - Klaus – Conrad – Nr.1 
   D – 92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe proprie răspundere faptul că produsul: 
 
Tip echipament: STAŢIE DE LIPIT ANALOGICĂ BASETECH 

ZD-99, 48 W 
 
Număr articol: 588415 
 
 
este în conformitate cu următoarele norme sau documente: 
 

EN 55014-1: 2000 +A1: 2001 +A2: 2002; 
EN 61000-3-2: 2000 +A2: 2005; 

EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005; 
EN 55014-2: 1997 +A1: 2001; 

EN 60355-1: 2002 +A1: 2004 +A11: 2004 +A12: 2006; 
EN 60355-2-45: 2002; 

EN 50366: 2003; 
Titlul şi/sau numărul/data normelor sau documentelor 

      
În conformitate cu Directivele 

2004/108/EC 
2006/95/EC 

 
 
 
 
Hirschau, 13. Mar. 2008     
Locul şi data emiterii 
 
 
 
 
 

Producător/reprezentant autorizat 
nume şi semnătură 


