
 

 

 

 

 

 

ETC-RW900D 

STAŢIE DIGITALĂ SMD CU AER CALD CU 
CIOCAN DE LIPIT 2 ÎN 1 

 

ANTISTATICĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII 

Staţie de lipit inteligentă cu posibilitatea de lucru în tehnologie fără plumb  

Instruc ţiuni de utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETC-RW900D este o staţie de lipit inteligentă, fără plumb care îmbină funcţiile unei staţii cu aer 
cald cu cele ale unui ciocan de lipit. Staţia este destinată lucrărilor de cercetare-dezvoltare, 
producţie, laboratoarelor, cercetărilor ştiinţifice şi similare. Este uşor de operat, prietenoasă pentru 
utilizator şi are dimensiuni foarte reduse. 

Pentru a preveni deteriorarea aparatului şi a vă garanta lucrul în siguranţă, citiţi instrucţiunile de 
utilizare în întregime şi păstraţi-le pentru consultări ulterioare. 

 

Observa ţii privind siguran ţa 

Aten ţie 

Temperatura duzei de aer cald poate atinge peste 400°C, putând cauza arsuri, 
incendiu sau un alt accident rezultat din utilizarea necorespunzătoare. Procedaţi 
conform indicaţiilor de mai jos. 

 

1. Nu folosiţi staţia de lipit spre oameni sau animale. Nu folosiţi niciodată staţia pentru uscarea 
părului, nu atingeţi elementul de încălzire şi nu îndreptaţi duza spre piele. 

2. Nu folosiţi niciodată staţia în apropierea unor substanţe sau gaze uşor inflamabile. De 
asemenea, nu aşezaţi staţia în apropierea unor asemenea substanţe după terminarea 
lucrului. 

3. După  terminarea lucrului, decuplaţi alimentarea staţiei. Staţia se opreşte automat după 
răcirea duzei de aer cald. În interiorul aparatului se află o siguranţă, prin urmare aveţi grijă 
în cazul unei avarieri a aparatului. 

4. Pe durata operării cu duza de aer cald, luaţi măsuri de precauţie. Nu o lăsaţi să cadă, nu o 
expuneţi la şocuri, nici nu aşezaţi pe ea obiecte grele. Nu apăsaţi butoanele în mod 
incorect. 

5. Nu manevraţi aparatul cu mâinile ude sau atunci când cablul este ud. Nerespectarea 
acestei recomandări poate cauza scurtcircuit sau electrocutare. 

6.  Nu lăsaţi staţia la îndemâna copiilor. 

7. Folosiţi duza livrată de producător. Nu folosiţi alte duze decât cele originale. 

8. Temperatura duzei va diferi în funcţie de model, acesta fiind un fenomen normal. 

9. Nu atingeţi capătul de lipit şi elementele metalice care îl înconjoară. 

10.  Duza şi celelalte elemente pot fi înlocuite doar după decuplarea alimentării şi răcirea 
aparatului. 

11.  Nu folosiţi staţia în alte scopuri decât lipirea. 

12.  Nu îndepărtaţi murdăria de pe capătul de lipit prin lovirea cu mânerul, pentru că se poate 
deteriora. 

13.  Nu trageţi de cablu la decuplarea alimentării aparatului. Prindeţi bine ştecărul şi trageţi de 
acesta. 

14.  În timpul lucrului, trebuie să asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare, pentru că, în urma 
lucrărilor de lipire, se degajă fum. 



 

 

15.  Nu vă jucaţi cu staţia de lipit, pentru că vă puteţi răni pe dvs. sau alte persoane. 

16.  Informaţi-vă cu privire la specificaţia de alimentare, pentru că staţia este disponibilă pentru 
diferite tensiuni de alimentare. 

 

Caracteristici: 

1. Controlerul MCU este prevăzut cu algoritmi avansaţi de comandă PID, cu control şi 
stabilizare a temperaturii, astfel încât reglarea temperaturii este foarte exactă. 

2. Ecranul dublu LCD permite afişarea simultană a stării de funcţionare şi a parametrilor. 
Astfel, starea de funcţionare a aparatului este vizibilă imediat. 

3. Puterea mare de ieşire permite încălzirea rapidă a capătului. 

4. Datorită pompei cu randament crescut, aparatul poate fi folosit pentru multe utilizări, cu 
diferite duze, inclusiv pentru elemente SMD. 

5. Aparatul este prevăzut cu mod sleep, decuplare automată a alimentării şi alte funcţii de 
economisire a energiei. 

6. Datorită butoanelor de comandă de pe mâner, reglarea temperaturii şi a fluxului de aer este 
mai uşor accesibilă şi mai rapidă. 

7. Cele trei butoane programabil permit schimbarea foarte rapidă a temperaturii sau a fluxului 
de aer, în funcţie de dorinţă. 

8. Staţia cu aer cald şi ciocanul de lipit sunt prevăzute cu compensarea temperaturii, astfel 
încât staţia are o funcţionare stabilă. 

9. Aparatul este prevăzut cu alarmă de semnalizare a funcţionării incorecte. 

 

Descrierea aparatului: 

 

 

 

 



 

 

Specifica ţii tehnice: 

Model ETC-RW900D Staţie de lipit inteligent ă  

Putere totală Circa 900W (max.) 
Aer cald: 800W (max.), pompa: 40W, 

capăt de lipit: 50W 

Domeniu temperatură de 
lucru 

Aer cald 100 - 500°C 

Ciocan de lipit 200 - 280°C 

Unitate de temperatură °C/°F Posibilitate de alegere 

Stabilitatea temperaturii Statică ±2°C 

Exactitatea temperaturii Statică ±10°C 

Domeniul de calibrare 
°C 50°C ~ -50°C 

°F -58°F ~ 122°F 

Memorie reglaje  

(3 grupe) 

Aer cald (din fabricaţie) 1: 200°C, 40; 2: 300°C, 60; 3: 400°C, 80 

Capăt de lipit  

(din fabricaţie) 
1: 200°C; 2: 300°C; 3: 400°C 

Domeniu flux de aer Aer cald 020 - 100 

Mod sleep şi aşteptare Aer cald 
Decuplează încălzirea, după un timp 

decuplează aerul cald şi intră în modul 
sleep. 

Aer rece Aer cald Suflare activă fără încălzire 

Alarmă funcţionare 
incorectă 

Elemente de încălzire Afişare H-E 

Senzor Afişare S-E 

Decuplare 
Decuplare în condiţii 

normale 
Decuplare întârziată a suflării, iar apoi 

decuplarea alimentării 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrierea elementelor aparatului: 

 

1) Duză aer cald 

2) Suport mâner aer cald  

3) Butoane mâner aer cald 

4) Mâner aer cald 

5) Ecran B destinat afişării stării de funcţionare a ciocanului de lipit 

6) Orificiu aer cald 

7) Butoane de funcţii 

8) Bornă de ieşire a ciocanului de lipit 

9) Stativul ciocanului de lipit 

10)Burete pentru curăţarea vârfurilor 

11)Ciocan de lipit 

12)Întrerupător alimentare 

13)Ecran A destinat afişării stării de funcţionare a aerului cald 

 

Descrierea butoanelor: 

 

 

 



 

 

 

Pozi ţie 
Regulator 

/ Buton 
Func ţie de bază 

Func ţie suplimentar ă 
(apăsare scurt ă <5 

secunde) 

Func ţie suplimentar ă 
(apăsare lung ă >5 

secunde) 

Panoul 
frontal 

 
Cuplare sau 

decuplare aer cald 
- - 

UP Creşterea valorii 

Apăsaţi o dată cu  
pentru a alege programul 
1 al funcţiei de aer cald 

Apăsaţi o dată cu  
pentru a memora reglajul 
programului 1 al funcţiei 

de aer cald 

Apăsaţi o dată cu  
pentru a alege programul 

1 al ciocanului de lipit 

Apăsaţi o dată cu  
pentru a memora reglajul 

programului 1 al 
ciocanului de lipit 

DOWN Scăderea valorii 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a alege programul 
2 al funcţiei de aer cald 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a memora reglajul 
programului 2 al funcţiei 

de aer cald 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a alege programul 

2 al ciocanului de lipit 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a memora reglajul 

programului 2 al 
ciocanului de lipit 

SET 
Reglarea 

temperaturii şi 
confirmarea alegerii 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a alege programul 
3 al funcţiei de aer cald 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a memora reglajul 
programului 3 al funcţiei 

de aer cald 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a alege programul 

3 al ciocanului de lipit 

Apăsaţi o dată cu , 
pentru a memora reglajul 

programului 3 al 
ciocanului de lipit 

 

Cuplare sau 
decuplare ciocan de 

lipit 
- - 

Mâner 
duză 
aer 
cald 

UP Creşterea valorii pentru aerul cald 

DOWN Scăderea valorii pentru aerul cald 

 Reglare flux aer 
Cuplare suflare 

cu aer rece 
Cuplare suflare 

cu aer cald 

 

 



 

 

Montare: 

Suportul pentru mânerul de aer cald trebuie montat înainte de prima utilizare a staţiei. Mai jos se 
află descrierea montării: 

1. Mânerul trebuie înşurubat în partea care îi este destinată cu ajutorul a patru şuruburi, 
conform ilustraţiei de mai jos. 

2. Deşurubaţi cele două şuruburi care fixează suportul, din partea dreaptă sau stângă a 
staţiei, în funcţie de modul de înşurubare. 

3. Orificiile de montare ale suportului trebuie aduse în aceeaşi poziţie cu orificiile de pe staţie, 
iar apoi se vor înşuruba cu cele două şuruburi desfăcute anterior. După montarea 
suportului, aşezaţi în acesta mânerul de aer cald, pentru a verifica dacă este corect fixat. 

 

 

 

Descrierea ecranului LCD: 

 

 

 

 

Ecran A    aer cald Ecran B                 capăt de lipit 

Temperatura curentă 

Flux de aer Temperatura 

prestabilită 

Mod de lucru 

Unitatea de 

temperatură 

Putere 

Temperatura 

memoriei 1  

Temperatura 

memoriei 2 
Temperatura 

memoriei 3 

Unitatea de 

temperatură 

Putere 

Temperatura curentă 



 

 

Simboluri pe ecran: 

• Simbolul „- - -” indică faptul că aparatul se află în modul de aşteptare. 

• Ecranul „A” este destinat afişării stării de funcţionare a aerului cald. 

• Simbolul „P_ _” indică faptul că aerul cald se află în modul normal de lucru. 

• Simbolul „P 0 1” indică faptul că aerul cald se află în modul de reglaje ale programului 1. 

• Simbolul „P 0 2” indică faptul că aerul cald se află în modul de reglaje ale programului 2. 

• Simbolul „P 0 3” indică faptul că aerul cald se află în modul de reglaje ale programului 3. 

• Dacă pe ecranul A şi pe ecranul B, în zona temperaturii memoriei 2 este afişat simbolul 
„OFF”, înseamnă că aparatul se află în modul de aşteptare. 

• Dacă zona de afişare a temperaturii indică °C/°F, înseamnă că staţia este în modul de 
reglaje. 

 

Cuplarea aliment ării: 

După pornirea alimentării, atât aerul cald, cât şi ciocanul de lipit se vor afla în modul de aşteptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecranul A în modul de aşteptare Ecranul B în modul de aşteptare 

(diagrama 1) (diagrama 2) 



 

 

I. AERUL CALD 

 

1. Cuplarea aliment ării 

Aerul cald va fi cuplat după apăsarea butonului „POWER” care se află în partea stângă a 
panoului frontal. 

 

2. Dacă în acest moment mânerul se afl ă în suport, ecranul „A” va avea aspectul 
specific st ării de a şteptare (diagrama 3). În caz contrar, va afi şa temperatura 
prestabilit ă, iar 3 secunde mai târziu va afi şa temperatura real ă (diagrama 4 şi 
diagrama 5). 

 

3. Reglarea temperaturii 

În condiţii normale, există două moduri de reglare a temperaturii aerului cald şi a capătului 
de lipit. 

A. Reglarea cu ajutorul butoanelor de pe panou: apăsaţi butonul „SET”, apoi reglaţi  
temperatura dorită cu ajutorul butonului UP (creşterea valorii) sau a butonului DOWN 
(scăderea valorii). Confirmaţi apăsând din nou butonul „SET”. Dacă timp de 4 secunde 
nu apăsaţi butonul SET, temperatura va fi memorată şi modul de reglaje va fi decuplat 
(vezi diagrama 6). 

B. Reglarea temperaturii cu ajutorul butoanelor de pe mânerul duzei de aer cald. Cu 
ajutorul butonului UP sau DOWN puteţi creşte sau reduce direct temperatura. Valoarea 
temperaturii în zona principală a ecranului va fi de asemenea modificată. Dacă timp de 
4 secunde nu apăsaţi butonul SET, temperatura va fi memorată şi modul de reglaje va fi 

decuplat. În acest moment puteţi modifica valoarea fluxului de aer, apăsând butonul .  

Ecran A: 
Stare  de aşteptare 

Ecran A: 
Temperatura prestabilită 

Ecran A: 
Temperatura reală 

(diagrama 3) (diagrama 4) (diagrama 5) 



 

 

Atenţie: Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul UP sau DOWN va avea loc schimbarea rapidă a 
valorii temperaturii. În acest timp, ecranul nu va indica valori de temperatură (conform descrierii 
de mai jos). 

 

 

 

4. Reglarea fluxului de aer cald 

În timpul funcţionării normale, există două moduri de reglare a fluxului de aer cald: 

A. Dacă pe ecranul A este vizibil simbolul °C/°F, fluxul de aer poate fi reglat cu ajutorul 
butoanelor de pe panoul frontal. Reglaţi fluxul de aer dorit cu ajutorul butonului UP 
(creşterea valorii) sau a butonului DOWN (scăderea valorii). Confirmaţi apăsând din nou 
butonul „SET”. Dacă timp de 4 secunde nu apăsaţi butonul SET, fluxul de aer va fi 
memorat şi modul de reglaje va fi decuplat (vezi diagrama 7). 

B. Reglarea fluxului de aer cald cu ajutorul butoanelor de pe mânerul duzei de aer cald. 
Apăsaţi butonul , iar apoi reglaţi fluxul de aer dorit cu ajutorul butonului UP (creşterea 
valorii) sau a butonului DOWN (scăderea valorii). Confirmaţi apăsând din nou butonul 

. Dacă timp de 4 secunde nu apăsaţi butonul , fluxul de aer va fi memorat şi modul 
de reglaje va fi decuplat. 

 

 

 

 

(diagrama 6) 

(diagrama 7) 

 



 

 

5. Memorarea valorii de temperatur ă 

În timpul funcţionării normale, apăsaţi butonul POWER aflat în partea stângă a panoului 
frontal şi, simultan, apăsaţi şi ţineţi apăsat (>5s) butonul UP sau DOWN sau SET, pentru a 
memora temperatura şi fluxul de aer pentru programul 1, 2 sau 3. Dacă apăsaţi butonul 
POWER şi simultan butonul UP, DOWN sau SET mai puţin de 5 secunde, veţi apela 
temperatura şi fluxul de aer memorate din programul 1, 2 sau 3 (diagrama 9, diagrama 10 
şi diagrama 11). 

(Aten ţie: UP, DOWN şi SET trimit la locurile succesive din memorie – pr ogramul 1, 
programul 2 şi programul 3) 

 

 

 

6. Calibrarea temperaturii 

În timpul funcţionării normale, apăsaţi simultan butonul POWER aflat în partea stângă a 
panoului frontal şi butonul  de pe mâner, pentru efectuarea calibrării. Pe ecranul A va 
apărea simbolul „CAL”. Cu ajutorul butoanelor UP şi DOWN se poate efectua calibrarea 
temperaturii. Apăsarea butonului SET determină memorarea valorii introduse şi ieşirea din 
modul de calibrare (vezi diagrama 11). 

 

 

(diagrama 11) 

(diagrama 9) 

 

(diagrama 8) 

 

(diagrama 10) 

 

Ecran A 
Reglaje din memoria de valori 1 

Ecran A 
Reglaje din memoria de valori 2 

Ecran A 
Reglaje din memoria de valori 3 

 



 

 

7. Starea „sleep” 

În timpul funcţionării normale, atunci când utilizatorul lasă mânerul în suport, aparatul intră 
automat în modul sleep şi elementul de încălzire va fi decuplat. Aparatul intră în modul 
sleep, dacă temperatura reglată este mai mare de 100°C. După intrarea în starea sleep, pe 
ecranul A va apărea simbolul „SLP” (vezi diagrama 3) 

 

8. Comutarea între aerul cald şi aerul rece  

În timpul funcţionării normale, apăsarea de două ori a butonului  determină comutarea 
aerului cald în modul de aer rece (vezi diagrama 12). În modul de aer rece, apăsarea o 
dată a butonului  determină revenirea la modul de aer cald. 

 

9. Modul de a şteptare 

În timpul funcţionării normale, staţia menţine valoarea reglată a temperaturii şi fluxului de 
aer şi va decupla încălzirea după apăsarea butonului POWER aflat în partea stângă a 
ecranului (vezi diagrama 1A). În cazul reglării unei temperaturi sub 100°C, aparatul se va 
afla în modul de aşteptare (vezi diagrama 1). După decuplarea alimentării, aparatul va fi 
decuplat după scăderea valorii temperaturii sub 100°C. 

 

 

 

(diagrama 3) 

Ecran A: starea sleep 

(diagrama 12) 

Mod sleep ecran A 

(diagrama 1) (diagrama 1A) 



 

 

10. Semnalizarea erorilor 

1) Apariţia pe ecranul A a simbolului „H-E” indică deteriorarea elementului de încălzire, fapt 
care determină decuplarea încălzirii (diagrama 13). 

2) Apariţia pe ecranul A a simbolului „S-E” indică deteriorarea senzorului sau a circuitului 
acestuia (diagrama 14). 

 

 

II. CIOCANUL DE LIPIT 

 

 

1. Cuplarea aliment ării 

După apăsarea butonului POWER, pe ecranul B pe care, în mod normal, este afişată 
temperatura curentă, va fi afişată temperatura reglată (vezi diagrama 15 şi diagrama 16). 

 

 

 

(diagrama 13) (diagrama 14) 

Ecran A: 
Deteriorarea elementului de încălzire 

Ecran A: 
Deteriorarea senzorului 

Ecran B: 
Reglarea temperaturii 

Ecran B: 
Încălzirea 

(diagrama 15) (diagrama 16) 



 

 

2. Reglarea temperaturii 

Dacă, în timpul funcţionării normale, pe ecranul B este vizibil simbolul °C/°F sau dacă a fost 
apăsat de două ori butonul SET (după care a fost afişat simbolul °C/°F), atunci apăsând 
simbolul UP sau DOWN, puteţi regla valoarea temperaturii. Pe ecranul B va fi vizibil 
simbolul SET, iar în zona principală a temperaturii va fi vizibilă temperatura staţiei de lipit. 
După încheierea modificării valorii sau după apăsarea butonului SET, temperatura aleasă 
va fi confirmată şi veţi ieşi din modul de reglare a temperaturii (vezi diagrama 17). 

 

3. Butoanele de scurt ături pentru memorarea reglajelor 

În timpul funcţionării normale, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER aflat în partea 
dreaptă a panoului frontal. În acelaşi timp, apăsaţi şi ţineţi apăsat mai mult de 5 secunde 
butonul UP, DOWN sau SET, pentru a regla valoarea dorită a temperaturii pentru 
programul 1, 2 sau 3. Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER aflat în partea dreaptă 
a panoului frontal şi, simultan, apăsaţi scurt (<5 secunde) butonul UP, DOWN sau SET, veţi 
apela valoarea reglată a temperaturii, din programul 1, 2 respectiv 3. 

(Aten ţie: UP, DOWN şi SET trimit la locurile succesive din memorie – va lorile 1, 2 şi 
3) 

 

 

 

 

 

(diagrama 17) 



 

 

4. Calibrarea temperaturii 

În condiţii normale de funcţionare, apăsaţi simultan butonul POWER aflat în partea dreaptă 
a panoului frontal şi butonul  de pe mâner, pentru a efectua calibrarea temperaturii staţiei 
de lipit (diagrama 18). Cu ajutorul butoanelor UP şi DOWN puteţi efectua calibrarea 
temperaturii. Apăsarea butonului SET determină memorarea valorii introduse şi ieşirea din 
modul de calibrare (vezi diagrama 11). 

 

5. Modul de a şteptare 

Apăsarea butonului POWER aflat în partea dreaptă a panoului frontal în timpul funcţionării 
normale determină intrarea aparatului în modul de aşteptare (vezi diagrama 2). După 
decuplarea alimentării, aparatul se va opri, atunci când temperatura scade sub 100°C. 

 

6.  Semnalizarea erorilor 

1) Apariţia pe ecranul B a simbolului „H-E” indică deteriorarea elementului de încălzire. 
acest lucru va determina decuplarea încălzirii (diagrama 19). 

2) Apariţia pe ecranul B a simbolului „S-E” indică deteriorarea senzorului sau a circuitului 
acestuia (diagrama 20). 

 

 

 

(diagrama 18) 

(diagrama 2) 

Mod de aşteptare: Ecran B 

Ecran B: 
Deteriorarea elementului de încălzire 

Ecran B: 
Deteriorarea senzorului 

(diagrama 19) (diagrama 20) 



 

 

III. SCHIMBAREA UNITĂŢII DE TEMPERATURĂ 

 

După decuplarea alimentării aparatului, apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele UP, DOWN şi SET şi 
porniţi alimentarea aparatului, pentru a schimba între ele unităţile de măsură ale temperaturii 
°C/°F. 

IV. ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE ÎNC ĂLZIRE 

 

Pentru a înlocui elementul de încălzire al duzei de aer cald, efectuaţi pe rând următoarele acţiuni: 

A. Decuplaţi alimentarea aparatului şi aşteptaţi răcirea tuturor elementelor calde. 

B. Pe baza schemei de mai jos, deşurubaţi cele trei şuruburi aflate pe mâner. 

C. Scoateţi partea superioară a carcasei mânerului, scoateţi cablul de împământare şi 
ventilatorul. 

D. Scoateţi elementul de încălzire din placa de circuite imprimate. 

E. Aşezaţi noul element de încălzire în placa de circuite imprimate, având grijă să îl fixaţi 
corect. 

F. Montaţi la loc carcasa, efectuând în ordine inversă paşii de demontare a acesteia. 

 

Pentru a înlocui elementul de încălzire al capătului de lipit, efectuaţi acţiunile de mai jos 

A. Decuplaţi alimentarea aparatului şi aşteptaţi răcirea tuturor elementelor calde. 

B. Pe baza diagramei de mai jos, deşurubaţi piuliţa (1), scoateţi manşonul din inox (2) şi vârful 
de lipit (3), iar apoi deşurubaţi elementul de fixare (4) pentru a dezveli elementul de 
încălzire (5). 

C. Înlocuiţi elementul de încălzire cu altul nou şi montaţi la loc corect carcasa. 

Element de încălzire 

Duză aer cald 

Tub cuarţ 

Parte inferioară carcasă 

Parte superioară carcasă 

Placă 
circuite 

imprimate 



 

 

 

Accesorii: 

ETC-RW900D         1 buc. 

Cablu de alimentare        1 buc. 

Duză           1 set 

Suport          1 set 

Mâner           1 buc. 

Suport capăt de lipit         1 set 

Instrucţiuni de utilizare        1 exemplar 

 

 
AVERTISMENT: Atunci când aparatul nu este folosit, trebuie să fie aşezat în 

stativ. În timpul lucrului, respectaţi recomandările şi indicaţiile de mai jos: 

În cazul unei utilizări neatente a aparatului, există riscul de incendiu.  În timpul lucrului 
în apropierea unor substanţe uşor inflamabile, luaţi măsuri speciale de precauţie: 

• Nu încălziţi un loc o perioadă mai lungă de timp. 

• Nu folosiţi aparatul în apropierea gazelor explozibile. 

• Aveţi în vedere faptul că căldura degajată poate cauza şi încălzirea elementelor 
uşor inflamabile aflate în afara razei vizuale. 

• După terminarea lucrului, lăsaţi aparatul în stativ, pentru a-i permite răcirea 
înainte de depozitare. 

• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este pornit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Duzele înlocuibile de aer cald 

 


