
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru ciocane de lipit şi
arzătoare pe gaz

1. Introducere
Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste
instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie.
Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot
diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie
Echipament manual destinat lipirii elementelor electronice şi capetelor de cabluri.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

D - duză de evacuare
R - reglare flacără
Z - supapă de umplere
• Înainte de a începe umplerea ciocanului de lipit, asiguraţi-vă că întrerupătorul ON/OFF se află în poziţia

„OFF”.
• În timpul umplerii, de obicei nu sunt necesare adaptoare.
• Pentru umplerea ciocanului de lipit, ţineţi recipientul cu gaz aşa cum se arată în ilustraţie (debitul de gaz

este forţat de gravitaţie).
• Încheiaţi umplerea când simţiţi că recipientul din ciocanul de lipit este plin sau când nivelul din vizor

atinge aprox. 90%.
• Echipamentul conţine gaz uşor inflamabil (butan) sub presiune - manevraţi cu precauţie.
• Nu expuneţi echipamentul la acţiunea unei temperaturi mai mari de +50°C (120°F) şi evitaţi expunerea

de lungă durată a acestuia la acţiunea razelor solare.
• Nu străpungeţi şi nu aruncaţi echipamentul în foc.



• Reglarea incorectă a butonului de evacuare a gazului poate cauza o evacuare excesivă de gaz, flacără sau
catalizare roşiatică.

4. Măsuri de precauţie
• Nu umpleţi, nu aprindeţi şi nu folosiţi în apropiere surse deschise de flacără, radiatoare, cuptoare sau

materiale inflamabile.
• Nu lăsaţi echipamentul la îndemâna copiilor.
• Manevraţi cu precauţie, deoarece temperatura capătului este mai mare de 1300°C (2500°F).
• Manevraţi cu precauţie, deoarece flacăra este aproape invizibilă pe lumină de zi sau lumină artificială

puternică.
• Lucraţi cu ochelari de protecţie.
• Nu încercaţi să lucraţi de la distanţă mare. Menţineţi o poziţie stabilă.
• Manevraţi cu precauţie. Fiţi atent la operaţiunile efectuate şi observaţi ce se întâmplă în jur. Nu lucraţi

dacă sunteţi obosit.
• Nu atingeţi capătul încălzit, nici bucşa.
• Nu lăsaţi echipamentul fără supraveghere în timpul funcţionării sau dacă este încălzit.
• Înainte de depozitare, asiguraţi-vă întotdeauna că toate elementele ciocanului de lipit s-au răcit.
• Înainte de montarea capacului de protecţie, asiguraţi-vă că echipamentul este decuplat şi că nu este

încălzit.
• Echipamentul poate fi folosit doar în încăperi bine ventilate.
• Nu încercaţi să reglaţi sau să reparaţi echipamentul. Ciocanul de lipit nu este un echipament care poate

fi reparat pe cont propriu.


