
LETCON  ELECTRIC  DE  TOPIT 
SCHMELZ_KOBOLD Kö 440 600 

 
 
Componente 
 
1. Transformator                                           2.   Letcon 

1.1 Intrerupător                                           2.1 Stecher 
1.2 Scală gradată                                          2.2       Suport  
1.3 Bucşă de contact                                    2.3       Picior de topire 
1.4 Indicator de funcţionare: LED               2.4       Dispozitiv susţinere picior 

2.5 Element de încălzire 
 

Domeniu de utilizare: 
- Pentru topirea materialelor de umplere König : ceară moale, ceară tare, şelac, ceara tare Hartwachs 

Plus. 
- Pentru netezire şi pentru combinarea culorilor 
- Instrucţiunile de prelucrare pentru fiecare material de umplere se găsesc în instrucţiunile de folosire a 

fiecărui material. 
 

Date tehnice: 
Letcon: 

• Tensiune :              12 V 

• Consum :                   12,5 W 

• Cablu :                       1,5 m 
Transformator: 

• Tensiune primară :     230 V, 50 / 60 Hz 

• Tensiune secundară :  12 V 

• Putere nominală :  max. 32 W 

• Reglare a temperaturii :  directă 

• Indicator de funcţionare :  LED roşu 

• Cablu electric :  2 m 
 
Inainte de punerea în funcţiune: 

• Se citesc în totalitate instrucţiunile de folosire şi de siguranţă. 

• Tensiunea reţelei trebuie să corespundă cu cea indicată pe etichetă 

• Suportul de gumă se montează la letcon – acesta se  împinge “din spate peste cablu” pe marginea 
bombată a elementului de încălzire, vezi foto. Aparatul nu se foloseşte fără suportul de gumă. 

 

Atenţie : vârful de topire se încălzeşte în timpul utilizării – pericol de ardere ! 

• Transformatorul se aşează într-o poziţie sigură – pentru a se proteja de stricăciuni datorate căderii  

• In interiorul elementului de încălzire se află un centru ceramic sensibil. A se evita şocurile puternice, 
provocate de ex. prin lovirea elementului de încălzire de cantul mesei. 

 

Instrucţiuni de folosire: 

1. Se conectează ştecărul letconului la transformator. 
2. Letconul se aşează pe suport. Se are grijă ca vârful de topire să nu intre în contact cu cablul electric 

sau cu cel de aducţie. 
3. Se introduce ştecărul în priză şi se conectează întrerupătorul electric. 
4. Se reglează temperatura corespunzătoare materialului de umplere folosit. Clipirea LED-ului indică 

faptul că reglatorul de temperatură lucrează. 
5. Temperatura de utilizare se obţine după cca. 2 – 3 min. Se topesc întotdeauna doar cantităţi mici din 

materialul de umplere. Acesta nu se picură ci se ia cu vârful letconului şi se aplică în zona deteriorată. 
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6. In acest fel este posibilă o muncă precisă. După umplere se netezeşte sau se dispersează cu 
partea plată a piciorului de topire. Dacă în timpul prelucrării se formează retorte sau fum, se coboară 
temperatura. 

7. Vârful de topire se curăţă bine după folosire cu sârmă de răzuit fină, pentru a evita arderea sau 
scorifilarea materialului de umplere. Vârful nu se curăţă cu daltă de perforat, cuţit sau ţicling. 
Din când în când se scoate piciorul de topire din vergeaua elementului de încălzire şi se curăţă pentru 
a obţine o înlocuire uşoară. 
 

Piese de schimb care se pot livra: 
Transformator      Art.-Nr. 440 504 
Letcon        Art.-Nr. 440 505 
Element de încălzire   Art.-Nr. 440 502  
Picior de încălzire   Art.-Nr. 440 503 
Cablu pentru letcon, 1,5 m Art.-Nr. 440 507 
incl. ştecăr 

 

Inlocuirea piciorului de topire: 
Inlocuirea se face doar în stare rece. 
Se ridică federul de sprijin  şi se scoate piciorul de topire cu ajutorul unui cleşte. Se introduce noul picior 
până la semnul de pe elementul de încălzire, astfel încât federul să intre în gaura de pe piciorul de topire. 
Se are grijă ca siguranţa de răsucire de pe elementul de încălzire să fie poziţionată în fanta piciorului de 
topire. 
 

Inlocuirea elementului de încălzire: 
Se scoate piciorul de topire din vergeaua elementului de încălzire. Cu o cheie SW12 se defiletează …Se 
defiletează şuruburile cablului de contact, se îndepărtează elementul de încălzire, se introduce noul 
element de încălzire şi se montează letconul la loc, executând operaţiile în ordine inversă. 
 

Atenţie : Inlocuirea elementului de încălzire se face doar când letconul nu este sub tensiune. 
 

Instrucţiuni de siguranţă: 
1. In cazul folosirii neadecvate sau a intervenţiei în aparat se anulează garanţia şi răspunderea din partea 

producătorului. 
2. Inainte de folosire se controlează toate componentele. Se recomndă repararea pieselor defecte doar 

de către specialişti sau folosiţi service-ul firmei König. Dacă reparaţiile efectuate sunt neadecvate, 
există pericolul accidentării utilizatorului. La reparare se folosesc doar piese de schimb originale. 

3. Inainte de încălzirea letconului verificaţi dacă piciorul de topire este legat corespunzător de elementul 
de încălzire. Piciorul încălzit nu trebuie să intre in contact cu pielea, părul sau materiale sensibile la 
căldură sau inflamabile. 

4. Asiguraţi-vă că personele neautorizate, în special copiii nu au acces la letcon. 
5. Nu utilizaţi firul pentru a trage ştecherul din priză sau pentru a duce aparatul. Asiguraţi-vă că firul 

electric nu va intra în contact cu piciorul de topire încălzit, cu ulei fierbinte sau cu colţuri ascuite. Fire 
electrice avariat avariate pot produce incendii, scurt-circuite şi electrocutării. 

6. Protejaţi aparatul de lichide şi umezeală. In caz contrar există pericolul producerii de incendii şi 
electrocutări. 

7. A se ţine cont de recomandările naţionale şi internaţionale de siguranţă, sănătate şi protecţie a 
muncii. 

  
 
 


