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NOTĂ! ÎNAINTE DE PUNERE IN UTILIZARE citiți cu atenție 

instrucțiunile și păstrați-le la o utilizare ulterioară 
 

Specificații 
 

Dispozitivul este destinat lipirii numai cu butelii catuse de gaz 190 g.  
Arzător ideal pentru lipit şi sudat in efectuarea lucrărilor de reparare in instalatiile sanitare, 
debavurare inainte de vopsire si de bronzare, eliminarea buruienilor,tratament lemn, 
cositorire, prelucrarea maselor plastice, decongelare, slăbirea şuruburilor mufelor tevilor, 
pentru îndoire şi modelare  ţeavă, ardere grătar sau foc de tabara. 
 
Aparat  de sudură cu cartuse de gaz 190gr. 
- consumul de gaz 182 g / h 
- temperatura flăcării: 1350º C 
- Putere: 2,5 kW 
- aprindere piezo 
 
- Cartuse de gaz dedicate: cartușe de unică folosință de propan-butan de 190 g (EN417-
TYPE200) cu protecție împotriva scurgerilor de gaz. 
 

Conform prezentului regulament cu EN417:2012 de la 1 aprilie anul 2014  

  toate cartuşele de gaze din Uniunea Europeană ar trebui să fie  

 ILL sistem (intern sa aiba  LIMITATORUL de SCURGEREA de gaze). 

 
La locul de muncă: 
 
1. Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Iluminatul  inadecvat duce la 
producerea de accidente. 
2. Nu folosiți aparatul într-o atmosferă cu pericol de explozie, de ex. În prezența 
lichidelor sau a gazelor inflamabile, sau în praf. 
3. Lângă persoana care lucrează cu arzătorul sa nu fie trecatori sau copii. 
Distragerea atenției poate provoca pierderea controlului aparatului. 
 
Reglementări specifice de siguranță: 
 
Înainte de a conecta butelia de gaz pentru a fi siguri că există o etanșare între 
dispozitiv și cartusul de gaz, și că este în stare bună. 
- Nu folosi butelii deteriorate sau uzate. 
- Nu utilizați un dispozitiv care se scurge, deteriorat sau de lucru incorect.  

- Aparatul poate fi utilizat numai în aparatul bine ventilat.   

 

- Acest dispozitiv trebuie utilizat la o distanță sigură de materiale inflamabile. Păstrați o 

distanță sigură față de acumularea de materiale combustibile. 

- Recipiente de gaz trebuie să fie într-un loc cu o bună ventilație, de preferință în aer   



liber, departe de orice surse posibile de aprindere, cum ar fi flăcări deschise, plite, 

mașini de gătit electrice și departe de alte persoane. 

- În cazul în care Lampa de lipit  are scurgeri de gaz (miros de gaz), eliminați-le 

imediat în afara într-un loc cu bună circulație a aerului și departe de obiecte 

inflamabile, pentru a fi în măsură de a identifica locația scurgeri de gaz. Verificați 

etanșeitatea aparatului numai în aer liber. Niciodată nu căutați scurgeri folosind o 

flacără, utilizați numai pentru aceast scop soluție cu săpun. 

- Nu atingeți dispozitivul pe partile fierbinți. Înainte de a pune în aplicare 

permite dispozitivului de stocare să se răcească 

ATENȚIE! părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Nu lăsați copiii în apropierea lampii. 

- În caz de neutilizare pentru a stoca aparatul într-un loc securizat, rece, în afara 

la îndemâna copiilor. 

ASAMBLARE 

Pentru un dispozitiv conectat la recipientul de gaz, se procedează  

după cum urmează. 

- Înainte de a conecta recipientul de gaz pentru a fi siguri că există  

  o etanșare între dispozitiv și butelie, și că este în stare bună. 

- Verificați dacă robinetul dispozitivului de sudura este închis. 

- Scoateți capacul de pe dispozitivul de sudura 

- Butelia cu gaz plasata pendicular pe capacul filetat în poziția corectă 

  in interiorul lampei de sudura. 

- Țineți capacul cu butelia de unică folosință și fixați-l in lampa  de lipit în sensul acelor de 
ceasornic. Strângeți cu tărie că sa existe o etanșare completă a containerului de gaz 
ermetic. 

- Asigurați-vă că legătura este strânsă. În acest scop, dispozitivul se va scufunda complet in- 
trun vas de apă pentru verificarea  etansietatii.. 

ATENȚIE! Dacă unitatea are scurgeri de gaz (miros de gaz), imediat ar trebui de a 

ajunge cu ele  afara într-un loc cu bună circulație a aerului și departe de obiecte inflamabile, 
pentru a fi în măsură de a identifica locația de scurgere de gaz. Verificați etanșeitatea 
aparatului numai în aer liber. Niciodată nu căutați scurgeri folosind o flacără, utilizați  pentru 
această soluție de săpun. Păstrați dispozitivul sub observație până când gazul este complet 
evaporat. 

ATENȚIE! Pentru a preveni scurgerea de gaz după ce containerul doza de gaz a fost  

găurita, deșurubați capacul lampii numai atunci când gazul este complet scăpat. 

Lampa de lipire  acum este ansamblata. 

UTILIZAREA  

 Pentru a aprinde aparatul se procedează după cum urmează.  

-Deschide fluxul de gaz rotind rotita, 1/4 de rotaţie invers acelor de ceasornic şi imediat 

aprindeti arzătorului folosind bricheta piezoelectrica.  

-Controlati debitului de gaz in direcţia pozitivă (+) sau (-) minus (in sensul, sau invers 

sensului  acelor de ceasornic), setaţi puterea flacarii pentru a obţine full /saturate maxima.  

-Dacă aparatul este rece sau este folosit  o singură dată cu butelii noi poate 

produce o flacără neregulata gazul poate scăpa în faza lichidă.  Acest lucru este  

normal şi nu indică un defect.  Flacăra se stabilizează după 2-3 minute sau după 

încălzire.  În acest timp, dispozitivul trebuie să fie păstrat în poziţie verticală.  

 



 

Înlocuirea dozei de gaz  
  
 Pentru a înlocui doza de gaze, ar trebui să se procedeze după cum urmează.  
  
-Înainte să deşurubaţi recipientul de unica folosinta utilizat, asiguraţi-vă că flacăra 
a fost stinsa, robinetul de control al fluxului de gaz este închis, unitatea este 
complet rece, şi butelia este goala. Se agită dispozitivul pentru a determina dacă 
recipientul are încă gaze în stare lichidă.  
 -Butelia se va scoate în exterior  departe de alte persoane.  
 -Cu grijă se va roti invers acelor de ceasornic capacul lampii, apoi se va extrage 
butelia de unica folosinta.  
 -Înainte de a pune alta butelie  noua de gaz se va verifica garnitura de etansare.  
  

 

 GARNITURA  

  

Asiguraţi-vă că garnitura de cauciuc sa fie intacta si in stare excelenta.  

  

 Coditii Generale de întreţinere: 

 -Aparatul nu necesita intretinere.  

 -Duza nu are nevoie de curăţare.  

 -Nu se fac modificări la aparat.  

  În caz de defecţiune in garantie produsul se va adduce la magazinul de unde sa cumparat 

  aparatul pentru a fi dus la reparat  sau de a fi schimbat pentru unul   nou.  

 

RECICLARE  

 

Echipamentul lampa de sudura lipire trebuie să fie reciclate la punctul de colectare a 

materiilor prime secundare.  Nu aruncaţi gunoiul in containerele municipale. Ambalajul si 

produsul trebuie să fie dus si reciclat în conformitate cu tipul de material şi de reglementările 

locale în vigoare. 
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PROTECȚIA  MEDIULUI  
  
În conformitate cu Directiva 2002 /96 / ce-a Europeana pentru dezafectarea instrumentelor 
de putere fără fir şi echipamentelor  electronice şi transformatoare, sculele  electrice 
trebuie să fie colectate separat şi predarte centrelor de colectare  de materii prime 
secundare reciclabile.  
La sfârşitul duratei de funcţionare utilă, proprietarul are obligatia pentru participarea la 
reciclarea acestuia.  Echipamentele  scoase din uz le puteţi preda, de asemenea, la punctul 
de colectare pentru materiale reciclabile, care va efectua reciclarea  în conformitate cu 
legislaţia naţionala  privind  deşeurile şi utilizarea  de materii prime . 
Acest lucru nu se aplică si partilor auxiliare care nu conţin componente electrice.  
  
Aruncarea de deşeuri care ameninţa mediul  inconjurator  este sancţionata  în conformitate 
cu legislaţia  din  ţările Uniunii Europene . 
In cazul în care aveţi nevoie pentru a scăpa de echipamente electrice sau electronice, vă 
rugăm să contactaţi cel mai apropiat  distribuitor  sau  furnizor care poate oferi informatii  si 
detalii  suplimentare.  
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                                  CERTIFICAT   
DE CALITATE SI GARANTIE  

 

Beneficiar: 
...............................................................................................................  

 

Tip produs:...........................................   

Seria: ................................................... 

Data:  ................................................... 

   

Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat si conformitatea acestuia cu standardele  internationale 
corespunzatoare clasei in care se incadreaza. 

Conditii de garantie:  
 1.  Garanţia se acordă pentru o perioadă de 12 luni Persoane Juridice (24 luni personae fizice).  

 2.  Garantia acopera doar material de defecte inerente în dispozitivul de IE.  material sau de asamblare.  

 3.  Garanţia nu acoperă leziuni rezultate din cauze externe, cum ar fi: leziuni mecanice, poluare apă daune, fenomene atmosferice, instalarea  

     necorespunzătoare sau operaţiuni de funcţionarea incompatibile,decat să utilizaţi produsul în conformitate cu scopul destinat. 

 4. Din cauza uzurii naturale de consumabile garanţia nu acoperă astfel de lucruri ca: cabluri,   baterii, încărcătore, butoane,  

switch-uri etc.  

 5.  Clientul va returna marfa la locul de unde la achizitionat. 

 6. Aparatul trebuie să fie livrat in cutia originala.  

 7.  Produsul trebuie să fie insotit de bonul sau factura asociata cu ziua vânzării.  
     9. Talonul de garanţie trebuie să aibă următoarele informaţii:  

  A)  Dovada de cumparare (factura sau bonul fiscal)  

  B)  Stampila firmei în care aţi cumpărat bunurile şi semnătura vânzătorului  

  C)  Denumirea exactă a dispozitivului.  

  D)  Semnătura lizibile clientului 

 10.  Garantia fără neineplinirea oricarui punct de mai sus nu este validă.  
 11. Defecte constatate în perioada de garanţie vor fi remediate cel târziu în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii 
aparatului, la servis.  

 12.  În cazul unei constatări de incapacitatea de a elimina defectul sau dupa 3 reparatii consecutive,   clientul va primi un nou 
dispozitiv.  

 13.  Garanţia nu da dreptul cumpărătorului de a pretinde rambursarea profitului pierdut,sau daune materiale.  

 14. Această garanţie exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului în conformitate cu Legea din 27 iulie 2002.  
(Monitorul oficial din 5 septembrie 2002.  Nr. 141 din 1176).  

 15.  În caz de probleme nu reglementate de termenii din această garanţie se aplică dispozițiile  

 Act din 27 iulie anul 2002: condiţii speciale de vânzări de consum și de modificare a Codului Civil. 

 

Am prezentat modul de utilizare     Am luat la cunostinta,   

si conditiile de garantie,       

        Semnatura  

______________________________ 

___________________________________  Cumparator ________________________  

Stampila  /Semnatura 
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