
LETCON  CU  GAZ „SCHMELZ-WICHTEL“  KÖ 439 001                                                                   FISA TEHNICA 

… rămas bun de la priză 
 
… letconul fără cablu pentru topirea următoarelor materiale: 

- ceară tare     Kö 141 
- şelac    Kö 142 
- ceară tare plus   Kö 143 

 
Arderea fără flacără a gazului butan aflat în rezervorul din mânerul letconului face catalizatorul incandescent iar 
vârful de modelare se va încălzi în câteva secunde la temperatura necesară pentru topirea materialelor de umplere. 
In funcţie de necesităţi, temperatura poate fi reglată între 150-400°C. Temperatura de lucru se selectează 
întotdeauna astfel încât materialul de umplere să se topească şi să curgă, fără a degaja fum. In cazul în care se 
degajă fum puternic trebuie să se aibă în vedere resturi arse de material de umplere, având drept urmare 
schimbarea culorii, precum şi întinderea materialului la răcire. 
La o tensiune de lucru de 10-60 Watt letconul poate fi utilizat neîntrerupt până la 90 min., fără a fi nevoie de 
alimentarea cu gaz. Si aici apare un alt avantaj: alimentarea se face cu gaz normal de brichetă şi canule obişnuite 
din comerţ. 
Garanţia pentru letconul cu gaz este de 1 an. 
Letconul cu gaz este, de asemenea, un dispozitiv ideal pentru încuietoarea îngheţată de la maşină. 
 
 
 
                                                                  F O T O 
 
                                                  SCHEMA  CONSTRUCTIVA 
 
 
Batonul de ceară se topeşte treptat (pentru reglarea temperaturii vezi pe verso) şi se umple locul deteriorat. 
Se nivelează surplusul de material de umplere. Dacă este nevoie, cu ajutorul vârfului de modelare răcit  se trasează 
fibra şi se adaugă ceară de altă culoare. 
 
Alimentarea cu gaz: 
 

In mod normal, pentru alimentarea cu gaz nu sunt necesari adaptori, resp. canule. 
Tineţi recipientul de alimentare deasupra letconului, deoarece umplerea corectă nu depinde doar de presiunea 
gazului în rezervorul de umplere, ci şi de forţa de gravitaţie. 
Umplerea se termină când gazul începe să iasă prin ventil. 
Nivelul de umplere cu gaz poate fi verificat prin fereastra de vizitare de la dispozitivul de reglare a temperaturii. 
 
 
Aprinderea letconului: 
 

Se poziţionează dispozitivul rotativ de reglare a temperaturii de culoare roşie în poziţia maximă (+). Vârful aparatului 
se ţine la distanţă de corp şi  întrerupătorul EIN-AUS (deschis-închis) se conectează în poziţia EIN. Gazul începe să 
se scurgă. Se aprinde gazul cu ajutorul brichetei din capac la una din deschiderile rotunde de ardere. Timp de în cca. 
10 – 30 sec. va arde cu flacără la cele două deschideri, apoi flacăra se stinge. Asiguraţi-vă că sunt aprinse ambele 
deschideri de gaz, înainte de a începe utilizarea letconului. 
 
Atenţie: Letconul se aprinde numai cu bricheta de la capac – a nu se folosi bricheta! In caz contrar veţi distruge 

catalizatorul. Dacă flacăra nu se stinge în interval de 10 – 30 sec. de la aprindere, iar catalizatorul nu se 
înroşeşte, atunci trebuie înlocuit vârful. La o utilizare adecvată, durata de viaţă a catalizatorului este de 50 
– 60 ore de funcţionare. Murdărirea, de ex. cu ceară, scurtează durata de viaţă a aparatului. 



Reglarea temperaturii 
 

Presiunea gazului  determină temperatura de la vârful de topire. Aceasta poate fi reglată cu ajutorul carcasei 
ventilului de umplere ( marginea roşie la capătul inferior al aparatului). Pentru aceasta vă rugăm să vă ghidaţi după 
semnele + şi -, adică cu atât mai mult / mai puţin răsuciţi în una dintre direcţii, cu atât mai înaltă /s căzută va fi 
temperatura de la vârf. Pentru ceara tare Kö 141 este suficientă reglarea medie (-), pentru şelac Kö 142 şi ceara tare 
plus Kö 143 de la reglarea medie (între + / - ) până la reglarea superioară (+). 
 
Atenţie: Daca rezervorul este aproape gol, este posibil ca temperatura dorită să nu mai poată fi obţinută. In acest  

caz reumpleţi aparatul cu gaz butan folosit la brichete sau cu gaz de umplere Kö 439 003. 
 
Schimbarea vârfului 
 

Se schimbă doar vârfurile care sunt complet răcite. 
Vârful are 3 părţi componente: 
- vârful cuţit 
- mâner prevăzut cu cameră de ardere (catalizator) 
- şurub negru din material plastic cu filet pentru fixarea vârfului 
Prin răsucirea şurubului se poate îndepărta tot vârful,  se înlocuieşte şi se remontează la loc. Deoarece vârful este 
un articol din categoria consumabilelor, acesta nu intră sub incidenţa garanţiei. 
 
Atenţie:  Catalizatorul vizibil prin deschiderea rotundă este foarte sensibil şi poate fi distrus prin acţiune mecanică. 
 
Inlocuirea pietri de aprindere 
 

Indepărtaţi şurubul în cruce  de la  capacul de protecţie aflat deasupra pietrei şi înlocuiţi, resp. montaţi noua piatră. 
Pentru acesta slăbiţi arcul fixând vârful unei şurubelniţe subţiri între arc şi  piesa din material sintetic. Se montează o 
nouă piatră şi rotiţă de aprindere şi se strânge la loc şurubul capacului de protecţie. 
(Pietre de aprindere de schimb se găsesc în capacul gazului de reumplere König) 

 
ATENTIE 

 

1. Letconul “Schmelz-Wichtel” se umple cu gaz inflamabil aflat sub presiune. 
2. Aparatul nu trebuie să fie expus la o temperatură  exterioară mai mare de   50°C (120°F). A se evita contactul 

prelungit cu razele solare. 
3. Aparatul nu trebuie deschis prin forţare, găurit sau ars. 
4. Dacă gazul nu este reglat corespunzător (presiune prea mare) pot apărea scurgeri prea mari de gaz, flacără sau 

înroşirea  a catalizatorului. De aceea, la aprindere letconul se ţine departe de faţă sau corp.   
5. A nu se reumple, aprinde sau folosi în apropierea unei surse de foc deschis. 
6. A nu se pune capacul înainte de oprirea aparatului şi de răcirea vârfului. 
7. A nu se lăsa aparatul jos înainte de stingerea flăcării. Dacă după aprindere flacăra nu se stinge în interval de 10-

30 sec. şi catalizatorul nu devine incandescent, atunci trebuie înlocuit vârful. 
8. A se folosi pentru reumplere gaz butan de brichetă de foarte bună calitate, a se evita apropierea de o sursă de 

foc deschis. 
9. A nu se efectua nici un fel de reparaţii sau încercări de ajustare. Aparatul nu este construit pentru a fi reparat de 

către utilizator. 
10. Deoarece vârful este un articol consumabil, acesta nu face obiectul garanţiei. 
11. Letconul se păstrează întotdeauna astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor. 
 


