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INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL 



 

 

 

 

ATENTIE !!! 

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE 

HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU O FOLOSIRE INTENSA . 

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII POATE CONDUCE LA 

PIERDEREA GARANTIEI. 

 

 

 

JS98-C 

 
Informatii tehnice :  

Putere:  
Voltaj: 
Frecventa: 
Clasa 
izolatie : 
 

175W    
230V~ 
50Hz 
 
 II 

Manual de utilizare 

Inainte de a utilizarea pistolului de lipit , asigurati-va ca tensiunea si frecventa 
curentului electric corespund cu informatiile tehnice de mai sus.  
1. Folosind cablul (6), conectati pistolul la sursa de curent  230V/50Hz . 
2. Tineti pistolul de maner (5), fixati ansa de lipire (1) in punctul unde doriti sa lipiti. 
3. Apasati pe intrerupator (4) si indicatorul luminos (3) se va aprinde.   
4. Tineti aproximativ 6-8 secunde  pana cand pistolul va avea o temperatura 
ridicata (230 grade C). 
5. Cand ati terminat de lipit , orpriti de la intrerupatorul  (4). 
In timp ce apasati butonul (4) pistolul va continua sa se incalzeasca. NU eliberati 
butonul (4) daca folositi pistolul o perioada mai lunga de timp . Pentru a atinge o 

temperatura constanta tineti apasat butonul  (4) aproximativ  48 secunde. 

Cand eliberati butonul (4), temperatura va scadea rapid.  
Tinand pistolul la o temperatura constanta ii veti prelungi durata de viata. 

1. Ansa lipire 
2. Surub 
3. Bec 

4. Intrerupator 
5. Maner 
6. Cablu  

electric  



Inainte de folosirea pistolului inmuiati ansa (1) in pasta decapanta (colofoniu 
/sacaz).  
Acest pistol atinge o temperatura mare foarte repede. 
Ansa de lipire (1) permite contactul partial cu piesa de lucru. 
Intretinerea: 

Pistolul si ansa de lipire (1) sunt proiectate pentru a fi inlocuite si demontate usor. 
Inlocuirea ansei de lipire: 
Desurubati cele doua suruburi laterale ale ansei (1) de pe pistol. Trageti vechea 
ansa , inlocuiti-o si montati-o strangand cele doua suruburi. 
Atentie: 

1. Inainte de utilizare verificati tensiunea electrica si inspectati vizual pistolul si 
zona de lucru. 
2. Niciodata nu folositi pistolul in ploaie. 
3. Asigurati-va ca nu au patruns obiecte straine in interiorul pistolului. 
4. Niciodata nu demontati pistolul. Contactati persoanele autorizate. 
5. Deconectati pistolul de la sursa de curent cand nu este utilizat. 
6. Acest pistol este in primul rand pentru folosirea in interior. 
Instructiuni de folosire: 

• Zona de lucru trebuie sa fie curata si ordonata. 
• Desfasurarea activitatii intr-o zona dezordonata poate provoca accidente. 
• Nu tineti dispozitivul in ploaie si umezeala. 
• Aria de lucru trebuie sa fie bine luminata. 
• Nu utilizati masina electrica intr-o arie cu risc de incendiu. Protejati-va impotriva 
socurilor electrice si evitati contactul cu radiatoare, conducte etc. 
• Tineti copiii in afara ariei de lucru. 
• Nu lasati alte persoane sa atinga masina sau cablul. 
• Asigurati-va ca pistolul este depozitat intr-un loc sigur, uscat , fara umezeala si 
ferit de copii. 
• Nu suprasolicitati pistolul. 
• Purtati haine potrivite. Nu purtati bijuterii. Tineti parul, hainele si manusile departe 
de partile mobile. 
• Nu modificati cablul. 
• Nu utilizati cablul de alimentare pentru a transporta dispozitivul. Tineti cablul 
departe de caldura, ulei si margini ascutite. 
• Asigurati-va ca sunteti pozitionat pe o suprafata sigura si aveti stabilitate. 
• Respectati instructiunile de intretinere. 
• Verificati cablul si stecherul, iar in cazul deteriorarii schimbati-le.Inainte de aceste 
operatii, scoateti stecherul din priza. 
• Verificati pistolul  sa nu prezinte deteriorari. 
• Verificati daca partile mobile sunt bine montate si centrate si intrunesc  toate 
cerintele pentru o functionare corespunzatoare si in conditii de siguranta. 
 



• Dispozitivul de protectie si componentele pistolului  trebuie sa fie schimbate de 
catre un tehnician calificat . 
• Nu puneti in functiune un pistol  al carui intrerupator nu functioneaza. 
Lista partilor componente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. Descrierea 
1. Ansa lipire 
2. Sistem fixare ansa 
3. Sistem termoizolare fixa 
4. Transformator 
5. Carcasa (A) 
6. Carcasa (B) 
7. Placuta identificare 
8. Surub  
9. Cablu electric 

10. Protectie cablu 
11. Conector placa 
12. Intrerupator 
13. Buton apasare 
14. Led 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 Suport Clienti 
 0234 525 525 

   

 

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
 

 

1. Denumire produs: ______SCULE ELECTRICE PANZER_________________ 

2. Tip-model: _____toate modelele PANZER______ _____________________________ 

3. Cumpărător: _________________________________________________ 

4. Adresă, telefon: ______________________________________________ 

5. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău 

6. Adresă producător: ____________________________________________ 

7. Declaraţie de Conformitate nr: ___________________________________ 

8. Factura (bon) nr/data: _________________________________________ 

 

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde 

documentaţiei de execuţie a producătorului, încadrându-se în parametrii de 

calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, conform Declaraţiei de 

Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor 

O.G. 21/1992 si Legii 449/2003. 

Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situaţia în 

care clientul respectă prescripţiile de montare, utilizare, depozitare, conservare 

şi transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul 

depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte 

mijloace sau a intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia. 

Perioada de garanţie este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de 

fabricaţie şi de material.  

Aceste unelte sunt destinate lucrărilor casnice de mică anvergură. Nu folosiţi 

o unealta ce nu este proiectată şi recomandată pentru efectuarea lucrării. Nu 

forţaţi uneltele mici pentru a realiza operaţiuni ce pot fi realizate doar de către 

uneltele cu rezistenţă mare la suprasolicitare. Nerespectarea instrucţiunilor de 

utilizare conduce la pierderea garanţiei.  

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu condiţia respectării 

instrucţiunilor de montaj si utilizare ce însoţesc produsul.  

Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanţie sau înlocuirea 

produsului, clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. Remedierea defectelor 

apărute se realizeaza în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului. 

Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de 

unitatea vânzatoare. 

 

 

 

        Vânzător,                 

Semnatura si stampila                                          Cumpărător, 

Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare, 

manipulare, conservare, si transport.            
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