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INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Înainte de-a utiliza scula Dremel Versatip, citiţi în întregime şi înţelegeţi acest manual.

CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE. În cazul în care nu veţi respecta următoarele
instrucţiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
1. LOCUL DE MUNCĂ
a. Păstraţi locul de muncă curat şi bine iluminat. Locurile de muncă dezordonate şi întunecate pot duce la accidente.
b. Nu păstraţi şi nu aduceţi materiale combustibile în apropierea sculei.
c. Nu permiteţi accesul copiilor şi a altor persoane în apropiere în timpul utilizării sculei. Dacă vă este distrasă

atenţia puteţi pierde controlul asupra sculei.
d. Folosiţi numai în exterior sau în încăperi bine aerisite.

2. SIGURANŢ A PERSOANELOR
a. Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu această sculă. Nu folosiţi

scula când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment
de neatenţie în timpul utilizării sculei poate duce la răniri grave.

b. Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului personal
de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei, diminuează riscul rănirilor.

C. Nu vă supraevaluaţi. Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţivă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea controla
mai bine scula în situaţii neaşteptate. 

d. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. În contact cu flacăra sau cu cositorul topit puteţi suferi arsuri. Purtaţi îmbrăcăminte
de protecţie care vă protejează împotriva arsurilor. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuţile de flacără. Hainele
desfăcute sau părul lung se pot aprinde.

e. Fixaţi piesa de lucru. Utilizaţi un dispozitiv de prindere pentru menţinerea piesei de lucru. Astfel aveţi ambele
mâini disponibile pentru a opera scula. 

f. Păstraţi acest manual pentru referiri ulterioare.
g. Nu folosiţi aparatul când acesta pierde gaz, prezintă orice urme de deteriorare sau când observaţi orice

funcţionare anormală.
h. Dacă aparatul are scurgeri (simţiţi mirosul gazului), scoateţi imediat în afara clădirii şi verificaţi etanşeitatea fără

flacără; în acest scop utilzaţi numai clăbuci de săpun. Umplerea sau reumplerea cilidrului de gaz trebuie
efectuată într-un spaţiu bine aerisit, departe de de orice sursă de aprindere, de flăcără deschisă, de becuri de
semnalizare, de reşouri electrice şi departe de alte persoane. Aveţi grijă să respectaţi toate instrucţiunile de
securitate şi etichetele de avertizare de pe cilindrul de gaz şi nu modificaţi în nici un fel aparatul. 

3. UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA SCULELOR
a. Păstraţi scula într-un loc adecvat, cu o temperatură ambiantă între 10°C şi 50°C. Lăsaţi ca scula să se răcească

complet, înainte de-a pune la loc. Sculele neutilizate se vor păstra într-un loc uscat, unde nu sunt la îndemâna
copiilor. Stingeţi toate sculele neutilizate.

Totdeauna lăsaţi unealta să se răcească în totalitate înainte de a demonta / schimba vârfurile
sau de a instala / schimba injectorul.

Gaz sub presiune foarte inflamabil.

Nu utilizaţi aproape de scântei sau de flacără deschisă.

Nu perforaţi şi nu ardeţi rezervorul şi nu păstraţi acesta la temperaturi de peste 50ºC.

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

Nu demontaţi această unitate.

! ATENŢIE

! ATENŢIE

! ATENŢIE

! ATENŢIE

! ATENŢIE

! ATENŢIE

! ATENŢIE
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UTILIZARE

Înainte de utilizare, familiarizaţi-vă 
       

DREMEL VERSATIP

1. Catalizator

4. Izolator ceramic
5. Blocare de siguranţă (opritor)
6. Buton de declanşare
7. Blocare (pentru lucru continuu)

9. Rezervor
10.Supapă de umplere 

CONŢINUTUL TRUSEI

1. Scula cu capac
2. Locaş pentru capac
3. Cuţit de formare
4. Duză ă largă

6. Locaş pentru vârf de cositorire
7. Locaş aditiţional gol
8. Cuţit de tăiere
9. Duză de aer cald
10.Cutie de tinichea cu burete
11.Cutie de tinichea pentru vărfuri calde
12.Cositor
13.Locaş pentru 2 chei

Înaintea utilizării sculei Dremel Versatip îndepărtaţi
învelişul de carton de pe butonul de declanşare.

(RE)UMPLEREA REZERVORULUI

Scula Dremel Versatip funcţionează cu gaz butan
ă că gazul utilizat este gaz butan

de pe butelie. Rezervorul este plin, când gazul începe
să iasă prin supapa de umplere.

Nu supraîncărcaţi rezervorul!

GHID DE PORNIRE

Scula Dremel Versatip este echipată cu un mecanism
pentru siguranţa copiilor. Acest mecanism necesită
acţionare cu două mâinii, pentru prevenţia aprinderii
(accidentale) de către copii.

Versatip .
2. Izolatorul ceramic începe să se incindă în scurt timp

după aprindere. În caz contrar, repetaţi paşii 1 şi 2.
Dacă scula Dremel Versatip este rece, la aprindere
puteţi auzi un zgomot şuierător. Acesta este normal
şi nu înseamnă ca scula este defectă.

* Notă: scula se poate aprinde numai când apărătoarea
ă este instalată în mod corespunzător.

! ATENŢIE

Descriere Dremel Versatip
Numărul modelului 2000
Sursă 
Capacitate rezervor ± 17 ml. / ± 9 grame

ă puternică)
± 90 minute ă redusă)

ă deschisă)
± 25 secunde (vârfuri)

Putere calorică 12 g/h
nominală (consum)

(< 25°C)
Vârfuri: 17 min. (< 25°C)

ă deschisă)
680°C (aer cald)
550°C (vârfuri)

Masa 135 grame (scula neîncărcată)

DESTINAŢIE

Dremel Versatip este destinat pentru o gamă largă de aplicaţii, descrise în capitolul “UTILIZARE”.

MEDIU

ELIMINARE
Aparatul, accesoriile şi ambalajul trebuie tratate pentru reciclare, pentru protecţia mediului.

SPECIFICAŢII
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Când butonul de declanşare este eliberat, curentul de
gaze este oprit în mod automat, cauzând stingerea şi
răcirea sculei Dremel Versatip. Pentru utilizare
continuă, procedaţi conform paşilor 2, 3 şi 4. Pentru
stingerea sculei Dremel Versatip, eliberaţi butonul de
declanşare şi deplasaţi butonul de blocare spre dreapta
(figura 5). Acesta va opri imediat curentul de gaz.

UTILIZARE CU FLACĂRĂ DESCHISĂ
Pentru a utiliza scula Dremel Versatip cu flacără
deschisă, deşurubaţi catalizatorul, îndepărtaţi
catalizatorul (şi vârful, dacă este montat), reînşurubaţi
apărătoarea pe sculă şi strângeţi piuliţa de prindere a
apărătorii.

REGLAJUL LUNGIMII FLĂCĂRII ŞI A
TEMPERATURII
După aprindere, asiguraţi-vă că scula funcţionează
verificând şi că catalizatorul începe să se incindă. Apoi
deplasaţi butonul de reglarare a flăcării spre dreapta,
pentru creşterea lungimii flăcării şi a temperaturii, sau
spre stânga pentru descreşterea lungimii flăcării şi a
temperaturii. Când este utilizat cu flacără deschisă sau
cu aer cald, scula Dremel Versatip atinge temperatura
potrivită imediat după aprindere. Când este utilizat cu
vârfuri, timpul de încălzire este de 25 secunde.

INSTALAREA SAU SCHIMBAREA VÂRFURILOR
ÎNAINTEA DEMONTĂRII SAU
SCHIMBĂRII VÂRFURILOR,
TOTDEAUNA AŞTEPTAŢI
RĂCIREA TOTALĂ A SCULEI.

Asiguraţi-vă că aţi ales vârful potrivit pentru operaţia
de efectuat. Utilizaţi numai vârfuri care se potrivesc
perfect în sculă. Vârfurile nepotrivite pot fi cauza unei
flăcări necontrolate şi periculoase.
Când se utilizează vârfuri, catalizatorul trebuie instalat.
Pentru a instala catalizatorul, deşurubaţi piuliţa
apărătoarei antiflacără şi indepărtaţi apărătoarea
antiflacără. Potriviţi catalizatorul în apărătoarea
antiflacără cu partea îngustă spre exterior. Reaşezaţi
apărătoarea antiflacără cu catalizatorul pe sculă şi
strângeţi ferm piuliţa apărătoarei. Vârfurile de cositorire,
cuţitul de tăiere, cuţitul de formare şi duza de aer cald
se pot înşuruba pe catalizator. Înşurubaţi vârfurile,
strângându-le cu cheia de 7 mm. Pentru a demonta

vârful, folosiţi cheia de 7 mm pentru deşurubare. Dacă
e cazul, puteţi ţine catalizatorul pe loc cu cheia de 8 mm.
Vârful de flacără largă şi deflectorul se potrivesc prin
alunecare pe catalizator. Puteţi să le demontaţi,
trăgându-le de pe catalizator.

INSTALAREA / SCHIMBAREA INJECTORULUI
TOTDEAUNA LĂSAŢI UNEALTA
SĂ SE RĂCEASCĂ ÎN
TOTALITATE, ÎNAINTE DE A
INSTALA SAU DE A SCHIMBA
INJECTORUL.

Impurităţile gazului butan pot înfunda injectorul. Pentru
prelungirea duratei de viaţă a uneltei, injectorul se
poate schimba. În cazul înfundării injectorului, schimbaţi-l
urmând paşii de mai jos:
1. Deşurubaţi piuliţa apărătoarei.
2. Îndepărtaţi apărătoarea (precum şi catalizatorul şi

vârful, dacă e cazul).
3. Deşurubaţi izolatorul ceramic.
4. Rotind uşor cu mâna liberă şi trăgând afară,

îndepărtaţi injectorul (piesă mică, din cupru).
5. Instalaţi injectorul nou cu orificiul mic în afară.
6. Puneţi la loc şi strângeţi izolatorul ceramic.
7. Reinstalaţi apărătoarea (precum şi catalizatorul şi

vârful, dacă e cazul).
8. Inşurubaţi ferm piuliţa apărătoarei. 

Scula Dremel Versatip este gata de utilizare.

NOTAŢI: Injector de schimb puteţi comanda prin unitatea
vânzătoare de unde aţi achiziţionat acest produs.

CELE MAI FRECVENTE UTILIZĂRI
Vârf de cositorire: pentru activităţi de lipire normală, 
cu cositor.
Cuţit de tăiere fierbinte: tăierea unei frânghii de nailon
evitând 'scămoşirea'.
Cuţit de formare: decuparea foilor de plastic şi a altor
materiale sensibile la căldură.
Duza de flacără largă: pregătirea îndepărtării vopselei
Duza de aer cald: topirea materialelor plastice şi a altor
materiale sensibile la căldură.
Deflector: contractarea izolaţiilor termosensibile pe
cablurile electrice

ÎNTREŢINERE

CURĂŢIRE

Stingeţi scula şi lăsaţi să se răcească complet înainte
de curăţire. Exteriorul sculei se poate curăţi cu o
lavetă curată. Dacă e necesar, folosiţi a lavetă umezită
cu puţin detergent neutru. Vârful de cositorire îl curăţaţi

cu buretele îmbibat în puţină apă. Dacă după lipire vă
rămâne un exces de cositor pe vârf, stegeţi cu buretele
până este cald.

! ATENŢIE

! ATENŢIE
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SERVICE ŞI GARANŢIE

Acest produs DREMEL este garantat în conformitate cu
legislaţia/ regulamentele specifice flăcării; deteriorările
datorate uzurii normale şi fisurilor, suprasarcinii sau
manipulării improprii vor fi excluse de la garanţie. Dacă
aparatul se defectează, în ciuda grijii avute la producţia
şi testarea acestuia, trimiteţi-l în stare nedemontată,
împreună cu documentul achiziţiei, la unitatea
vânzătoare. 

CONTACTAŢI DREMEL

Pentru informaţii suplimentare despre sortimentul
Dremel, pentru suport şi asistenţă, vizitaţi
www.dremel.com sau www.germanelectronics.ro
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda
German Electronics, str. Sucevei nr.14/201, Oradea


