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ATENTIE !!! 

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE –DESTINATIE HOBBY, 

EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE . UTILIZAREA  

ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.  

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
Pentru siguranta ,acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane fara 
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate sau au 
citit inainte instrucţiunile cu privire la utilizare. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a ne asigura că nu se joaca cu aparatul. 
 
ATENŢIE: În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
către producător, agentul său de service sau persoane calificate, pentru a se  evita orice 
pericol de accidentare. 

 
REGULI  SUPLIMENTARE DE SECURITATE  

1. Înainte de conectarea aparatului la reţeaua de alimentare – asigurati-va  ca  
aparatul este oprit, deoarece va genera  căldură într-un timp scurt. 
2. Purtaţi întotdeauna mănuşi  şi ochelari de protecţie, deoarece temperature  generata 
poate ajunge la 495 ° C. 
3. Aşezaţi întotdeauna aparatul pe suportul său după utilizare,lasati-l să se răcească 
înainte de depozitare şi nu atingeţi dispersorul de caldura. 
4. Niciodată nu încercaţi să folosiţi aparatul la uscarea animalelor, hainelor , sau a 
parului. 
5 Fiţi conştienţi de faptul că la căldură se pot aprinde materiale combustibile care sunt la 
vedere. 
5 Fiţi atenţi atunci când folosiţi acest aparat în locuri unde există materiale inflamabile 
sau gaze. In acest caz  este necesara maxima prudenta pentru a evita riscurile de 
incendiu sau explozie. 
7. Nu se aplică în acelaşi loc pentru o lungă perioadă de timp. 
9. Nu utilizaţi intr-un mediu exploziv , ci numai in zone bine ventilate. 
11. Nu lăsaţi pistolul de căldură nesupravegheat când este pornit. 
13.Acest  aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi 
fizice, mentale sau senzoriale reduse , sau lipsiti  de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia 
cazului în care acesta a fost  dat spre folosire  sub supraveghere si impreuna cu 
instrucţiunile cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru 
siguranta lor. 
14. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joaca cu aparatul. 
15. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat. 
16. Acest produs este conceput pentru uz casnic , nu este proiectat pentru aplicatii 
industriale. 

2. IZOLAŢIE DUBLĂ  
Acest instrument este dublu izolat .Acesta dubla izolare  inseamna ca toate  părţile 
exterioare metalice sunt izolate electric de  reţeaua de alimentare. Aceasta se face prin 
plasarea barierelor de izolaţie între partea electrica şi componente mecanice ceea ce 
face inutila legarea la impamantare a instrumentului .  



NOTĂ IMPORTANTĂ 
Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice modificare  sau 

service. Asiguraţi-vă ca tensiunea din reţeaua de alimentare este aceeaşi cu  
tensiunea care intra in aparat. 

 
 

ETICHETA de  pe aparatul dumneavoastră poate include următoarele 
simboluri: 

 
V - Volti 
A - Amperi 
Hz -  Herti 

W- Wati 

~   Curent alternativ 

nu -Turaţia în gol 
min-minute 
... / Min –Rotatii pe minut 

 

 

 

 

 
 
1- SUFLANTA 
2 -MANSON 
3 -CORP 
4  -ORIFICII ADMISIE AER 
5- BUTON PORNIT/ OPRIT 
6.-AGATATOARE 
7-CABLU DE ALIMENTARE 
8-11 – ACCESORII * 
*Nu se regasesc obligatoriu in setul de 
livrare 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 Tensiune  : 240V ~ 50Hz 
 Putere : 1500W 
Temperatura maxima : 495 ° C  
Clasa de protectie:  2 
Greutate:  0.7 kg 
 



Vă recomandăm să achiziţionati accesorii de la acelasi magazine de la care ati  
cumparat aparatul . Folosiţi accesorii de bună calitate marcate cu un nume de brand 
bine-cunoscut. Alegeţi-le  în funcţie de tipul de munca pe care intenţionati să o efectuati.   

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Pistolul de lipit  are două trepte :  
1. Caldura  mica - 375 ° C. 
2. Căldură mare - 495 ° C ( pentru folosire la distanta mai mare ) . 
FUNCŢIONARE 
Înainte de a porni aparatul , este recomandabil sa testatii  piesa de lucru pentru aflarea 
temperaturii ideale de utilizare . Tabelul de mai jos oferă o indicaţie a setărilor de căldură 
probabil necesare, dar întotdeauna se începe lucrul in treapta 1 

RECOMANDARI 

Decaparea vopselelor       - Treapta 2 
Decongelarea  tevi                 - Treapta 2 
Indoire plastic                         - Treapta 1 
Sudare (lipire) mat. plastic     - Treapta 1 
Distanţa dintre duză şi piesa se alege în funcţie de materialul ce va fi prelucrat , dar acest 
lucru ar trebui să fie întotdeauna cel puţin 50mm (2inch)  pe oricare setarea de 
căldură.Toate aplicaţiile, cu excepţia  scoaterii vopselei din ramele ferestrelor, pot fi 
efectuate fără a utiliza un accesoriu, totuşi, pentru cele mai bune rezultate sunt 
recomandate duzele. 

DUZE 
Kit-ul este livrat cu 4 duze diferite ca formă, care poate fi utilizat după cum urmează: 
 

DUZA CONCENTRARE CALDURA (Vezi  FIG A) 

 Fig. A 

 
Această duză direcţionează un flux de căldură concentrat pe piesa de prelucrat. Este 
ideal pentru utilizarea la scoaterea vopselii  în colţurile incomode sau ori de câte ori 
îndepărtarea vopselei  este necesara. 

 

 

DUZA PLATA  Fig B 

Această duză direcţionează un flux  lung de căldură  pe piesa de lucru  şi este ideala 
pentru îndepărtarea de vopselei sau a lacurilor de pe suprafeţe plane de mari dimensiuni, 
cum ar fi plintele, usi, scari ,etc 



 
DUZA PROTECTIE STICLA (vezi FIG C) 

Fig. C 

 
Această duză deviază  căldură departe de sticla sau alte zone fragile şi o dirijeaza pe 
piesa de prelucrat. 

DUZA DISPERSIE (Vezi Fig. D) 
Această duză dispersează fluxul de căldură în mod uniform în jurul intregii piese.  Este 
ideal pentru dezghetare tevi congelate,  conducte de lipit, îndoire materiale plastice . 

 

 Fig. D 

 
CARLIG DE RAZUIT (Vezi Fig.  E) 

 Fig. E 

Luati surubelnita din set, scoateţi piuliţa din capat , potriviti lama triunghiului în locul  
de montare şi strângeti piuliţa. Forma triunghiulara a razuitorului  este ideala  pentru 
decaparea vopselei  de pe suprafetele de lem plate şi margini. 
Amintiţi-vă să curatati lama după utilizare si sa o ungeti  cu ulei inainte de a depozita. 

 
SCOATEREA  VOPSELEI 
Alegeţi duza necesara ce se potriveste pe pistol . Selectaţi racleta sau carligul de radere 
.. Ţineţi pistolul cu duza la aproximativ 50mm (2inch) deasupra  suprafaţei  vopselei şi 
începeti cu setare căldură mai mică , apoi mutati  încet, înainte şi înapoi până se 
decojeste vopseaua . Indepărtaţi imediat vopseaua cu racleta sau radeti cu cârligul 
. Scopul este de a încălzi vopseaua  chiar inainte folosirea racletei astfel încât să puteţi 
efectua o actiune continua. Nu incalziti vopseaua pentru prea mult timp, deoarece acest 
lucru va arde vopseaua ceea ce va face dificila indepartarea acesteia.. Cele mai multe 
autocolante pot fi ,  de asemenea,  eliminate prin utilizarea căldurii , deoarece caldura 
are rolul de a inmuia adezivul. Fiţi atenţi să nu tineti  pistolul  pentru prea mult timp dacă 
încercaţi doar pentru a elimina autocolante, deoarece aceasta va umfla vopseaua. 

 



 
SCOATEREA VOPSELEI DE PE RAMELE GEAMURILOR  

Utilizaţi întotdeauna duza de protecţie a sticlei. Asiguraţi-vă că  duza este montata 
corect si temperatura este setata corect  înainte de a porni  si tineti pistolul .departe de 
sticlă . 

Rotiţi pistolul  sau duza la 90 ° pe măsură ce vă deplasaţi pe suprafate orizontale sau 
verticale. Se lasă să se răcească duza înainte de a porni pistolul daca a fost folosita in 
prealabil . Vopseaua poate fi îndepărtată de pe suprafeţele de profil folosind un cârlig de 
razuire şi / sau cu o perie de sârmă moale. 

 
AVERTISMENT:  STICLA SE POATE SPARGE FOARTE USOR 

DEZGHETARE TEVI CONGELATE 
Alegeţi duza pentru dispersie  şi fixati-o pe pistol. Incepeti incalzirea întotdeauna de la un 
capat  al porţiunii congelate, nu de la mijloc. 

 
 AVERTISMENT :  NU INCERCATI SA DECONGELATI  TEVI DE PVC 

      Întotdeauna verifica dacă  este o ţeavă de apă şi nu o conducta de gaze.  

 MANSONARE CABLURI ELECTRICE 
Alegeţi duza pentru dispersie  fixati-o corespunzator pe pistol. Alegeti un manşon 
termocontractibil cu un diametru ce se potriveste pe  piesa de prelucrat, astfel  căldura va 
fi repartizata în mod uniform pe manson. 

 
SUDURA (LIPIRE ) PLASTIC 
Alegeţi duza concentrator sau deflector si fixati-o pe pistol.. Materialele  care vor fi sudate 
împreună, trebuie să fie de exact  din acelaşi tip de plastic. Locul trebuie să fie curat şi 
degresat. Se încălzeşte până cand zona de sudura a  plasticului  devine topita , apoi se 
aplică cealaltă suprafaţă. 

 
AVERTISMENT:  Plasticul poate ajunge   rapid din starea  topita in stare lichida. 

.Feriţi-vă de arsurile  cu plastic cald. Nu scoateţi plasticul topit cu mana .In caz de 
arsuri  spalati-va  repede cu apă rece şi cereţi sfatul medicului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎNDOIRE PLASTIC (Vezi Fig. F) 
 

Alegeţi duza pentru dispersie  şi 
fixati-o pe pistol.  Întoarceţi pistolul  cu 
susul în jos şi fixati-l pe suport, astfel 
încât să se sprijine pe o suprafata 
stabila cu duza îndreptata în sus,( Vezi 
Fig. F ) .Pentru a evita  flambajul sau 
curbarea tubului , umpleti  tubul cu 
nisip uscat şi sigilati-l la ambele 
capete. Se încălzeşte tubul uniform 
prin mutarea dintr-o parte în alta şi 
astfel  îndoiţi la forma dorită. 

Fig F 
 

 

 
AVERTISMENT:  PROTEJATI-VA MAINILE DE CALDURA ! 

 

ÎNTREŢINERE 

 
1. Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare, service sau întreţinere. 
2. Nu folosiţi niciodată apă sau substante chimice pentru a curăţa pistolul. Stergeti cu o 
cârpă uscată. 

3. Intotdeauna depozitati-l intr-un loc uscat. 
4. Pastrati fantele de ventilatie ale motorului curate .  
5. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, 
agentul său de service sau persoane calificate, pentru a evita orice pericol. 
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