
SET PISTOL DE LIPIT SK 3000 

Cod produs: 588527 

 

 

Domeniu de utilizare 

Acest set include toate componentele necesare pentru a realiza operaţii de lipire în 

domeniul electronic. Setul include un pistol de lipit pentru operaţiuni rapide de lipire 

pe suprafeţe mari, un ciocan de lipit (letcon) pentru operaţiuni de lipire de mare 

precizie, precum şi accesorii utile (dispozitiv „mâna a treia”, ac de lipit, pompă pentru 

dezlipire, rezervor cositor pentru lipire, placă depozitare letcon, înlocuitor vârf de lipit 

pentru pistolul de lipit etc). Toate aceste componente sunt depozitate într-o geantă 

practică. 

Pistolul de lipit şi ciocanul de lipit pot fi conectate şi operate numai la tensiunea de 

reţea obişnuită (230 V/50 Hz). 

Nu sunt permise operaţiuni de lipire pe componente aflate sub tensiune. 

Nu folosiţi produsul în condiţiile ambientale nefavorabile.  

Condiţii ambientale nefavorabile sunt: 

 umezeală sau umiditate prea mare a aerului 

 praf şi gaze inflamabile, aburi sau solvenţi 

 vibraţii puternice 

Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual poate duce la defectarea 

produsului şi implică riscuri suplimentare, precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare 

etc. 

Este strict interzisă modificarea şi/sau reconstruirea oricărei părţi componente a 

produsului! 

Instrucţiunile de siguranţă trebuie respectate întocmai! 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul unor defecţiuni rezultate ca urmare a nerespectării 

instrucţiunilor de utilizare garanţia va fi anulată! Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru daunele rezultate în aceste situaţii! 

 



 Din motive de siguranţă şi conformitate (CE), este interzisă orice reconfigurare 

şi/sau modificare arbitrară a produsului. Cablurile de alimentare defecte nu pot fi 

înlocuite decât de către personal specializat. 

 Structura pistolului de lipit corespunde clasei de protecţie II (izolare dublă). 

Asiguraţi-vă că izolaţia carcasei nu prezintă defecţiuni şi/sau urme de distrugeri. 

 Ciocanul de lipit este construit conform clasei de protecţie I şi poate fi folosit 

numai la o priză cu împământare. 

 Nu lăsaţi aparatele electrice şi accesoriile acestora la îndemâna copiilor. Ele nu sunt 

jucării! 

 Nu conectaţi produsul la curent imediat după ce a fost adus dintr-o cameră mai rece 

într-una mai caldă. Condensul care se produce în astfel de cazuri poate distruge 

produsul. Aşteptaţi ca aparatul să atingă temperatura camerei. 

 Nu atingeţi niciodată produsul cu mâinile umede sau ude. Există riscul unui şoc 

electric fatal! 

 Asiguraţi-vă că încăperea unde executaţi operaţiunile de lipire este suficient 

ventilată. Fumul rezultat în urma sudurii este nociv. 

 Feriţi cablul de alimentare de căldură şi margini ascuţite. 

 Purtaţi îmbrăcăminte şi ochelari de protecţie adecvate în timpul operaţiunilor de 

lipire. 

 Nu lăsaţi niciodată nesupravegheaţi copiii atunci când aceştia se află în apropierea 

pistolului de lipit sau a letconului! 

 Executaţi operaţiunile de lipire numai pe suprafeţe neinflamabile. Aveţi grijă ca 

materialele din apropiere să nu fie deteriorate de căldura rezultată. 

 Dacă aveţi motive să credeţi că produsul nu mai poate fi utilizat în condiţii de 

siguranţă, opriţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi pornit în mod accidental. 

Funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă dacă aparatul: 

- prezintă semne vizibile de deteriorare 

- nu mai funcţionează 

- a fost depozitat o perioadă mai lungă de timp în condiţii improprii 

- a fost supus unor suprasolicitări intense în timpul transportului 

 

Simbolul „semn de exclamare într-un triunghi” semnalează prezenţa 

unor informaţii importante care trebuie respectate întocmai!  

 



Punerea în funcţiune 

 Curbaţi în sus circa 45º partea interioară a suportului pentru depozitarea ciocanului 

de lipit (tablă de zinc perforată) 

 Conectaţi pistolul de lipit şi ciocanul de lipit la reţeaua de curent 

 Aşezaţi întotdeauna ciocanul de lipit pe placa de depozitare în timp ce se încălzeşte 

sau în timpul pauzelor între lipiri. 

 Asiguraţi-vă că punctele de lipitură ale piesei aflate în lucru sunt curate. 

 Pistolul de lipit se încălzeşte prin apăsarea mânerului pistolului. Becul pentru 

iluminarea punctului de lipire se aprinde. 

 Cositoriţi vârful încălzit al pistolului cu aliaj de lipit. 

 Încălziţi punctul de lipit şi aplicaţi cositor. 

 Lăsaţi punctul de lipit să se răcească. 

 Curăţaţi vârful încălzit la pistolului cu un burete umed. 

 După lipire, eliberaţi mânerul pistolului sau scoateţi ştecărul pistolului din priză şi 

lăsaţi-l să se răcească. 

 Nu piliţi vârful de lipit, deoarece se va distruge. 

 

Nu atingeţi niciodată vârful de lipit atunci când este încins. Pericol de 

arsuri! 

După utilizare, lăsaţi pistolul/ciocanul de lipit să se răcească. 

Nu le scufundaţi în apă. 

Când sunteţi în pauză de lucru, aşezaţi ciocanul de lipit pe placa de 

depozitare. 

Respectaţi intervalele de lucru pentru pistolul de lipit (lipiţi max. 12 

secunde, apoi pauză cel puţin 48 de secunde). 

 

Schimbarea vârfului de lipit 

Deconectaţi pistolul şi ciocanul de lipit de la curent şi lăsaţi-le să se răcească complet. 

Deşurubaţi şuruburile de pe vârful de lipit şi extrageţi vârful uzat. 

Introduceţi un nou vârf de lipit şi înşurubaţi-l cu grijă. 

 

Schimbarea becului pentru iluminarea punctului de lipit 

Deconectaţi pistolul de lipit de la curent şi lăsaţi-l să se răcească complet.  

Scoateţi becul defect din dulie şi înlocuiţi-o cu un bec nou de acelaşi tip. 



 

Date tehnice  

    Pistol de lipit    Ciocan de lipit 

Tensiune de operare   230 V~ 50 Hz     230 V~ 50 Hz 

Consum curent   100 W      30 W 

Iluminare    2,2 V / 0,25 W, E10, lentilă conică  - 

Perioadă de funcţionare max. 12 sec. apoi pauză 48 sec.  - 
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