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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CIOCAN DE LIPIT CU GAZ PT-150 
Cod produs 588685 

Versiune 05/11 
 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
Produsul generează o flacără reglabilă pentru a încălzi un vârf de lipire montat. În capacul de protecţie este încorporat un 
mecanism de aprindere. Cantitatea de gaz (şi implicit temperatura vârfului de lipire) poate fi reglată pe ciocanul de lipit. Ciocanul 
de lipit cu gaz se utilizează cu gaz pentru brichete (gaz isobutan). 
Transformarea sau modificarea produsului sunt interzise! 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă! 
Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise mai sus poate duce la deteriorarea produsului şi implică risc de incendiu, explozie 
etc. 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de companii şi produse 
sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
 
 

Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 
siguranţă! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
a produsului sau de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă! În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanţie. 
 
a) Generalităţi 

 Din motive de siguranţă, transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt interzise.  

 Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor 
nici în timpul, nici după utilizare. Păstraţi produsul într-un loc inaccesibil copiilor! Valabil şi pentru rezervorul 
de gaz, care se utilizează pentru reumplere.  

 Nu deschideţi şi nu deterioraţi carcasa ciocanului de lipit. Nu o ţineţi şi nu o aruncaţi în foc sau în flăcări 
deschise! Pericol de explozie! 

 Nu expuneţi niciodată ciocanul de lipit la suprasolicitări de ordin mecanic. Rezervorul de gaz poate începe să 
prezinte scurgeri (pericol de incendiu şi de explozie!). 

 Dacă produsul se deteriorează sau se defectează, eliminaţi-l în mod corect. Dacă încă mai conţine gaz şi acesta 
se scurge, se poate să trebuiască să lăsaţi produsul în exterior într-un loc adecvat o perioadă, pentru ca gazul 
să se poată degaja. Asiguraţi-vă că există o aerisire adecvată şi menţineţi o distanţă de siguranţă faţă de orice 
flacără deschisă sau sursă de aprindere (risc de incendiu şi de explozie!). Menţineţi o distanţă de siguranţă 
faţă de obiectele inflamabile, risc de incendiu! 

 Nu utilizaţi, nu umpleţi şi nu depozitaţi ciocanul de lipit cu gaz în încăperi în care există sau pot exista 
materiale explozibile, uşor inflamabile, vapori, praf , gaze combustibile sau lichide inflamabile (solvenţi, alcool, 
benzine etc.). Risc de explozie sau de incendiu! 

 Protejaţi produsul de murdărie şi umezeală. Acestea pot deteriora produsul sau pot cauza coroziuni. 

 Nu transportaţi produsul decât după ce s-a răcit complet; risc de arsuri sau de incendiu! Valabil şi pentru 
depozitarea produsului. 

 Pentru utilizarea în instituţiile comerciale se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în 
comerţ, reglementat de asociaţiile privind sisteme electrice şi materiale de exploatare. 

 În şcoli, centre de formare, ateliere de bricolaj sau de reconversie profesională, produsul trebuie utilizat sub 
supravegherea unui personal calificat. 

 
b) Umplerea 

 Umpleţi ciocanul de lipit cu gaz numai după ce s-a răcit complet; în caz contrar, există risc de explozie! 

 Dacă ciocanul de lipit cu gaz este deteriorat, nu îl mai umpleţi! Risc de incendiu şi de explozie! 

 Umpleţi ciocanul de lipit cu gaz numai cu gaz pentru brichete disponibil în comerţ şi numai într-un mediu bine 
aerisit. Evitaţi flăcările deschise (pericol de explozie!). 
Atunci când reumpleţi rezervorul de gaz respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare ale producătorului 
cartuşului de gaz. 

 Dacă există scăpări de gaz, întrerupeţi imediat procesul de umplere. Se poate forma un amestec de gaz şi aer 
care poate exploda. Asiguraţi-vă că încăperea a fost bine aerisită înainte de a aprinde ciocanul de lipit cu gaz 
sau alte surse de aprindere. 

 După umplere, ciocanul de lipit cu gaz conţine gaz butan. Aşadar, trebuie ferit de surse de căldură şi de lumina 
solară (>40 °C); în caz contrar, există risc de explozie! 
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 Nu îndepărtaţi şi nu deschideţi valvele de umplere pentru a lăsa gazul să iasă. Risc de incendiu şi de explozie! 
 
c) Utilizarea 

 Ţineţi ciocanul de lipit cu gaz numai de mâner. Ţineţi-l întotdeauna astfel încât flacăra să nu fie îndreptată 
înspre dvs. 

 Atunci când aprindeţi şi utilizaţi ciocanul de lipit cu gaz, ţineţi-l la distanţă de corpul şi hainele dvs. 

 Nu duceţi niciodată mâna spre flacăra deschisă! Nu atingeţi niciodată piesele metalice fierbinţi din partea 
frontală a ciocanului de lipit cu gaz! Acest lucru va cauza arsuri grave! 

 În timpul pauzelor mai scurte puteţi sprijini ciocanul de lipit cu gaz pe suportul rabatabil (lateral, în mâner). 
Dacă este nevoie opriţi ciocanul de lipit cu gaz. 

 Nu lăsaţi niciodată ciocanul de lipit cu gaz să funcţioneze nesupravegheat. Pericol de incendiu! 

 Lăsaţi produsul să se răcească complet înainte de a înlocui vârful de lipit, de a depozita produsul (de ex. în 
cutia de depozitare furnizată) sau de a ataşa capacul de protecţie din plastic furnizat. În caz contrar, există 
pericol de incendiu! 

 În timpul pauzelor lăsaţi ciocanul de lipit cu gaz să se răcească pe o suprafaţă stabilă, plană şi rezistentă la 
căldură/foc; asiguraţi-vă că nu poate să se rostogolească sau să cadă, risc de incendiu! 

 Utilizaţi întotdeauna ciocanul de lipit pentru cel mult circa 5-10 minute, în caz contrar carcasa ciocanului de 
lipit cu gaz se poate supraîncălzi (pericol de arsuri!). 

 Nu utilizaţi niciodată ciocanul de lipit cu gaz pentru a aprinde combustibili lichizi sau gazoşi (de ex. benzine, 
alcooli etc.), risc de explozie! 

 Prin partea laterală a vârfului de lipire se degajă aer foarte fierbinte. Aşadar, aveţi grijă ca obiectele, cablurile, 
plăcile etc. din apropiere să nu se ardă în timpul lipirii. 

 Nu lucraţi niciodată la componente electrice aflate sub tensiune. Deconectaţi aparatul pe care doriţi să îl lipiţi 
de la sursa de alimentare şi verificaţi ca acesta să nu se afle sub tensiune. 

 Protejaţi-vă corpul şi ochii de picăturile de cositor şi de aliajul de lipire lichid. Purtaţi haine de protecţie 
adecvate şi ochelari de protecţie.  

 Vaporii care se generează în timpul lipirii sunt periculoşi pentru sănătate. Dacă este nevoie utilizaţi un sistem 
de aspirare corespunzător sau aerisiţi. 

 

ELEMENTE DE COMANDĂ 

 
1 Piatră pentru aprindere 
2 Buton de deblocare (pornire/oprire gaz) 
3 Regulator de debit al gazului 
4 Vârf de lipire 
5 Catalizator 
6 Suport (aici introdus în mâner) 
7 Fereastra rezervorului de gaz 
8 Valvă de umplere (cu autoînchidere) 
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UMPLEREA 
Din motive de siguranţă ciocanul de lipit cu gaz este livrat neumplut. La prima utilizare trebuie mai întâi să umpleţi rezervorul 
ciocanului de lipit cu gaz înainte de a utiliza produsul. 

 

Atenţie!  
Umpleţi rezervorul numai cu gaz pentru brichete disponibil în comerţ (gaz isobutan). Pentru aceasta există de 
vânzare cartuşe de reîncărcare adecvate (de ex. de 250 ml). Dacă aveţi dubii, consultaţi un specialist. 
Nu umpleţi NICIODATĂ produsul cu alte gaze/fluide. Nu utilizaţi niciodată pentru umplere cartuşe neadecvate sau 
racorduri pentru furtunuri! Risc crescut de incendiu sau de explozie! 
Umpleţi rezervorul de gaz numai într-un mediu bine aerisit şi evitaţi flăcările deschise. (Risc de explozie!) 
Umpleţi produsul numai după ce s-a răcit complet. 

 
Pentru umplere procedaţi după cum urmează: 

 Întoarceţi ciocanul de lipit cu gaz astfel încât valva de umplere (8) să fie orientată în sus în poziţie verticală. 

 Ataşaţi vârful de umplere al cartuşului de gaz pentru brichete în poziţie verticală la valva de umplere (8). Dacă este nevoie 
utilizaţi un adaptor adecvat (de obicei furnizat împreună cu cartuşul de gaz pentru brichete). 

 Apăsaţi cartuşul de gaz pentru brichete în jos pe valva de umplere. Gazul curge în rezervorul ciocanului de lipit cu gaz. 
Încheiaţi procedura după 2 până la 3 secunde. 

 

Dacă există scăpări de gaz întrerupeţi imediat procesul de umplere. Se poate forma un amestec de gaz şi aer care 
poate exploda. Asiguraţi-vă că încăperea a fost bine aerisită înainte de a aprinde ciocanul de lipit cu gaz sau alte 
surse de aprindere. 
Aşteptaţi câteva minute după umplere înainte de a utiliza produsul, pentru ca gazul încărcat să se stabilizeze.  

VÂRFUL DE LIPIRE (ARDEREA CU CATALIZATOR) 
Coletul include un vârf de lipire (4). Vârful de lipire (4) este înşurubat pe ciocanul de lipit cu gaz. Înainte de a utiliza orice vârf de 
lipire verificaţi ca vârful de lipire să fie bine fixat. 
Gazul arde fără flacără graţie catalizatorului (5) din vârful de lipire (4). Din acest motiv, flacăra trebuie stinsă după aprindere. 
 
Procedaţi după cum urmează: 

 Întoarceţi ciocanul de lipit cu gaz astfel încât vârful de lipire să fie orientat în sus. 

 Reglaţi cantitatea de gaz la nivel mediu cu ajutorul regulatorului de debit al gazului (3). 

 Glisaţi butonul de deblocare (2) spre „ON” până ce se fixează în poziţie. Gazul este eliberat cu un fâsâit sonor. 
Imediat după aceea trebuie să acţionaţi piatra (1) pentru a aprinde gazul. Puteţi apăsa piatra de două sau trei ori pentru a 
avea siguranţa aprinderii. 

 Acum stingeţi flacăra crescând scurt cantitatea de gaz cu ajutorul regulatorului de debit al gazului (3) până ce flacăra se 
stinge şi catalizatorul (5) devine incandescent.  
Gazul continuă să iasă. Gazul arde fără flacără graţie catalizatorului din interiorul vârfului de lipire. După aprox. 20-30 
secunde căldura generată încălzeşte vârful de lipire; acum puteţi începe să lipiţi. 

 

În lateralul catalizatorului (5) există o deschizătură. Aici trebuie să vedeţi o incandescenţă portocalie, care indică 
faptul că la nivelul catalizatorului gazul „arde” acum fără flacără.  
Vârful de lipire (4) nu trebuie încălzit deasupra flăcărilor deschise deoarece acest lucru va deteriora vârful de lipire.  

Reglajul debitului de gaz 

 Cantitatea de gaz eliberată poate fi reglată cu ajutorul regulatorului (3). 

 Dacă deplasaţi regulatorul spre stânga (marcaj „-”) (vârful de lipire orientat în sus sau departe de dvs.), cantitatea de gaz şi 
implicit temperatura vârfului de lipire scade. 

 Dacă deplasaţi regulatorul spre dreapta (marcaj „+”) (vârful de lipire orientat în sus sau departe de dvs.), cantitatea de gaz şi 
implicit temperatura vârfului de lipire creşte. 

 
Oprirea 

 Glisaţi butonul de deblocare (2) spre stânga în poziţia „OFF”. 

 Valva de gaz se închide, gazul nu mai este eliberat. Nu trebuie să mai auziţi niciun fâsâit. 
 

SFATURI ŞI OBSERVAŢII 
 În timpul pauzei puteţi rabata suportul (6) afară din mâner. Aşezaţi ciocanul de lipit cu gaz pe o suprafaţă stabilă şi plană! 

Utilizaţi o bază rezistentă la căldură şi la foc (de ex. o placă de ceramică). 

 Puteţi curăţa vârful de lipire cu ajutorul unui mic burete umed aşezat într-un mic bol. Umeziţi bine buretele! Acum puteţi 
îndepărta cu uşurinţă resturile de fludor ştergând vârful de lipire de buretele umed. 

 

ELIMINAREA 

 
Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 
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DATE TEHNICE 
Temperatura vârfului de lipire: . . . . . . . max. aprox. 400 °C 
Rezervor gaz:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aprox. 5 ml 
Timp de funcţionare cu 5 ml: . . . . . . . . aprox. 20 min 
Temperatură de funcţionare: . . . . . . . . .  0 °C până la +40 °C 
Dimensiuni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 x 28 x 20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


