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INFORMAȚII DE SECURITATE 

PATRON REÎNCĂRCARE GAZ, 75 ML 
Cod produs: 812591 

 
Pentru a evita daunele aduse sănătății umane, dar și 
pericolul de electrocutare, incendiu și explozie respectați 
întocmai instrucțiunile de siguranță prezentate mai jos. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță duce la 
daune umane și materiale.  
Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare 
legate de folosirea în siguranță a produsului.  
 

Utilizare conformă 
Cablul de alimentare poate fi conectat numai la prizele sau 
adaptoarele care au aprobare în acest sens.  
 
Nu suprasolicitați echipamentul de lipit. 
Utilizați numai valorile indicate pentru tensiune și presiune, 
respectiv domeniul de presiune și care sunt adecvate 
echipamentului de lipit folosit. 
 
Folosiți echipament adecvat de lipit. 
Nu folosiți un echipament de lipit cu performanțe reduse. 
Nu folosiți echipamentul de lipit în alte scopuri decât cele 
pentru care a fost conceput. 
 
Accesorii 
Folosiți numai accesoriile sau aparatele enumerate în lista 
de accesorii indicată de producător. Accesoriile sau 
aparatele WELLER se folosesc numai în combinație cu 
dispozitivele WELLER originale. Folosirea altor accesorii sau 
aparate implică risc de accidentare pentru utilizator.  
 
Utilizarea împreună cu alte aparate WELLER 
Dacă echipamentul de lipit este folosit în combinație cu alte 
aparate, respectiv accesorii WELLER atunci trebuie să 
respectați toate instrucțiunile de avertizare incluse în 
manualele de utilizare respective.  
 

Siguranță la locul de muncă 
Atenție! Pericol de arsuri! 
După scoaterea din funcțiune a echipamentului de lipit atât 
vârful de lipit, cât și ștampila de gravare la cald au nevoie de 
o perioadă de timp pentru răcire. După lipire obiectul de 
lipit, la fel ca și echipamentul de lipit sunt încă fierbinți. 
 
Țineți cont de factorii ambientali  
Nu folosiți echipamentul de lipit în medii cu umezeală sau 
umiditate ridicată.  
 
Protejați-vă de pericolul electrocutării 
Evitați contactul corporal cu obiectele cu împământare, ca 
de ex. conducte, radiatoare, aragazuri sau frigidere.  
Nu este permisă staționarea în spațiul de lucru a copiilor sau 
persoanelor neautorizate. 
Echipamentul de lipit sau cablul nu au voie să fie manevrate 
de către persoane neautorizate. 
Persoanele neautorizate nu au ce căuta în spațiul de lucru. 
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv 
copii) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limitate sau 

care nu au experienţă şi/sau cunoştinţe legate de utilizarea 
acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un adult 
responsabil care le-a oferit şi informaţii legate de modul 
corect de manevrare al aparatului. 
Copiii trebuie să fie supravegheați, deoarece aceștia pot 
încerca să se joace cu aparatul. 
 
Depozitați echipamentul de lipit într-un loc sigur.  
Atunci când nu utilizați echipamentul de lipit depozitați-l 
într-un loc uscat, închis și situat la înălțime, în afara razei de 
acțiune a copiilor. 
Decuplați tensiunea și presiunea de la echipamentele de lipit 
pe care nu le mai folosiți.  
 
Echipamentul de protecție personal trebuie ales conform 
normelor de siguranță tehnică la locul de muncă care se 
referă la pericolul de arsuri cauzat de cositorul lichid. 
Evitați arsurile produse prin contactul cu picăturile de 
cositor. 
Pentru a vă proteja de arsuri purtați echipament de 
protecție adecvat. 
Protejați-vă ochii și purtați ochelari de protecție. 
Dacă folosiți adeziv respectați instrucțiunile de siguranță ale 
producătorului adezivului. 
 
Folosiți o instalație care aspiră fumul generat prin lipire. 
Dacă folosiți echipamente de aspirare a fumului generat prin 
lipire verificați felul în care acestea sunt conectate la aparat, 
precum și modul corect de utilizare. 
 
Nu folosiți cablul în alte scopuri decât cele pentru care a 
fost conceput. 
Nu purtați niciodată echipamentul de lipit ținându-l de 
cablu. Nu trageți de cablu atunci când scoateți ștecărul din 
priză. Feriți cablul de căldură, ulei ori margini ascuțite. 
 
Fixați piesa de lucru. 
Folosiți dispozitive de prindere pentru a fixa piesa de lucru. 
În acest fel piesa este mai bine prinsă decât dacă este ținută 
cu mâna, iar în plus aveți ambele mâini libere pentru a utiliza 
echipamentul de lipit.  
 
Scoateți ștecărul din priză înainte de a deschide carcasa 
aparatului. 
Nu lăsați conectate la aparat niciun fel de unelte folosite la 
întreținerea aparatului.  
Înainte de punerea în funcțiune a aparatului verificați dacă 
ați decuplat toate cheile sau uneltele folosite pentru 
ajustare. 
 
Evitați punerea în funcțiune din greșeală a aparatului. 
Atunci când conectați aparatul la priză verificați dacă 
întrerupătorul principal este în poziția oprit. Dacă 
echipamentul de lipit este conectat la priză nu-l apucați 
ținând degetul pe întrerupătorul principal. 
 
Echipamentul de lipit poate fi pus în funcțiune numai dacă 
este în stare tehnică perfectă. 
Dispozitivele de protecție nu au voie să fie scoase din 
funcțiune. Eliminați imediat cauza defecțiunilor și 
distorsiunilor. Înainte de orice utilizare a echipamentului de 
lipit verificați dispozitivele de protecție sau componentele ce 
prezintă daune ușoare pentru a descoperi dacă funcționează 
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corect. Verificați dacă componentele mobile funcționează 
corect și nu se blochează ori nu prezintă daune. Toate 
componentele trebuie să fie montate corespunzător și să 
îndeplinească toate condițiile pentru a garanta funcționarea 
corectă a echipamentului de lipit. Dispozitivele de protecție 
și componentele defecte trebuie să fie reparate sau înlocuite 
într-un atelier specializat, atâta vreme cât nu se 
menționează altceva în manualul de utilizare. 
 
Nu lucrați la componentele aflate sub tensiune. 
Modelele antistatice de echipamente de lipit au mânerul 
conductor.  
 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și normele 
în vigoare pentru protecția contra accidentelor la locul de 
muncă.  
 

Cerințe legate de utilizator 
Dezordinea la locul de muncă crește pericolul de 
accidentare. 
Atunci când nu utilizați echipamentul de lipit depozitați-l pe 
suportul original. 
În apropierea echipamentelor de lipit fierbinți nu trebuie să 
existe obiecte, lichide sau gaze inflamabile.  
 
Evitați posturile necorespunzătoare ale corpului în timpul 
lucrului.  
Locul de muncă trebuie să fie configurat în mod ergonomic; 
evitați erorile de postură în timpul lucrului, căci acestea pot 
duce la accidente. Utilizați întotdeauna numai echipamente 
de lipit corespunzătoare. 
 
Manifestați atenție sporită 
Lucrați cu multă atenție și într-o manieră rațională la locul 
de muncă. Nu folosiți echipamentul de lipit atunci când 
sunteți obosit (probleme de concentrare).  
 

Întreținerea și repararea 
Întrețineți cu multă grijă echipamentele de lipit. 
Pentru a putea lucra mai bine și mai sigur mențineți curat 
echipamentul de lipit. 
Respectați toate instrucțiunile legate de înlocuirea vârfului 
de lipit, precum și instrucțiunile de întreținere ale sculelor și 
aparatelor. 
Operațiile de întreținere pot fi realizate numai de către 
personal specializat. 
Înainte de întreținere scoateți din funcțiune echipamentul 
de lipit și lăsați-l să se răcească.  
Verificați în mod regulat toate cablurile și furtunurile 
conectate. 
Echipamentele electrice defecte nu mai pot fi utilizate. 
Reparațiile pot fi realizate numai de către personal 
specializat. Folosiți numai piese de schimb WELLER originale. 
 
Echipamentul de lipit poate fi reparat numai de către 
personal specializat. 
Acest echipament de lipit corespunde normelor de siguranță 
în vigoare. 
Reparațiile trebuie realizate numai de către specialiști; 
folosiți numai piese de schimb WELLER originale. În caz 
contrar se pot produce accidente. 
 

Instrucțiuni de siguranță suplimentare 
Suflante de aer cald 
Suflantele de aer cald nu au voie să folosească gaze 
inflamabile. 
Nu orientați jetul de aer cald spre persoane, respectiv nu 
priviți direct spre jetul de aer cald.  
Asigurați o aerisire corespunzătoare în cazul gazelor inerte. 
 
Dispozitive de aspirare a fumului de lipire 
Utilizatorii acestor dispozitive sunt responsabili pentru 
respectarea valorilor limită pentru impuritățile dăunătoare 
la locul de muncă. Dispozitivul de aspirare a fumului de lipire 
nu poate fi folosit pentru a aspira gazele inflamabile. 
Filtrele murdare se elimină drept deșeu special. 
Respectați instrucțiunile legate de înlocuirea filtrului.  
 
Sistem de lipire cu vapori 
Nu folosiți niciodată echipamentele de lipire fără mijloacele 
adecvate procesului de lipire. Nu apucați niciodată 
echipamentul de lipire atunci când este încă fierbinte. 
Vaporii sunt invizibili, dar pot duce la arsuri grave. 
Purtați mănuși de protecție atunci când scoateți piesa de 
lipit. Evitați să atingeți componentele din interiorul 
echipamentului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă 61 A, Oradea, România) şi Cooper Tools GmbH (Carl-Benz-
Straße 2, 74354 Besigheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
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introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
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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. 
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