
 

 

 

 

 

 

ETC-RW900D 

CYFROWA STACJA SMD NA GOR ĄCE 
POWIETRZE Z LUTOWNICĄ 2 w 1 

 

ANTYSTATYCZNA, Z REGULACJĄ TEMPERATURY 

Inteligentna stacja lutownicza z możliwością pracy w technologii 
bezołowiowej 
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ETC-RW900D to inteligentna, bezołowiowa stacja lutownicza łącząca w sobie funkcje stacji na 
gorące powietrze oraz lutownicy. Stacja ta jest przeznaczona do prac badawczo-rozwojowych, 
produkcji, laboratoriów, badań naukowych i podobnych. Jest łatwa w obsłudze, przyjazna dla 
użytkownika i ma bardzo niewielkie wymiary. 

Żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i zapewnić sobie bezpieczną pracę, przeczytaj instrukcję 
obsługi w całości i zachowaj ją do wglądu. 

 

Uwagi dotycz ące bezpiecze ństwa 

Uwaga 

Temperatura dyszy gorącego powietrza może wynosić ponad 400°C, co może 
spowodować oparzenie, pożar lub inny wypadek wynikający z niewłaściwego 
użytkowania. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

 

1. Nie należy używać stacji lutowniczej przeciw ludziom i zwierzętom. Nigdy nie należy 
używać stacji do suszenia włosów, dotykać elementu grzewczego i kierować dyszy w 
stronę skóry. 

2. Nigdy nie należy używać stacji w pobliżu łatwopalnych substancji i gazów. Nie należy także 
umieszczać stacji w pobliżu takich substancji po zakończeniu pracy. 

3. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie stacji. Stacja wyłączy się automatycznie 
po ostudzeniu dyszy gorącego powietrza. Wewnątrz urządzenia znajduje się bezpiecznik, 
należy więc zachować ostrożność w przypadku awarii urządzenia. 

4. Podczas operowania dyszą gorącego powietrza należy zachować ostrożność. Nie należy 
upuszczać dyszy, narażać jej na wstrząsy ani kłaść na niej ciężkich przedmiotów. Nie 
należy naciskać przycisków w niewłaściwy sposób. 

5. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma lub kiedy przewód jest mokry. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zwarcie lub porażenie prądem. 

6. Stację należy trzymać poza zasięgiem dzieci. 

7. Należy używać dyszy podanej przez producenta. Nie należy stosować dysz innych niż 
oryginalne. 

8. Temperatura dyszy będzie się różniła w zależności od jej modelu, co jest zjawiskiem 
normalnym. 

9. Nie należy dotykać końcówki lutowniczej i otaczających ją metalowych elementów. 

10. Dyszę lub inne elementy można wymieniać jedynie po odłączeniu zasilania i ostygnięciu 
urządzenia. 

11. Nie należy używać stacji do celów innych niż lutowanie. 



 

 

12. Nie należy usuwać zabrudzeń z końcówki za pomocą uderzania rączką, ponieważ może to 
spowodować jej uszkodzenie. 

13. Podczas odłączania zasilania urządzenia nie należy ciągnąć za przewód. Należy uchwycić 
pewnie wtyczkę i ciągnąc za nią. 

14. Podczas pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację, ponieważ prace lutownicze 
powodują powstawanie dymu. 

15. Nie baw się stacją lutowniczą, ponieważ możesz zranić siebie lub innych ludzi. 

16. Zapoznaj się ze specyfikacją zasilania, ponieważ stacja dostępna jest dla różnych napięć 
zasilających. 

 

Charakterystyka: 

1. Kontroler MCU posiada zaawansowane algorytmy sterujące PID z kontrolą i stabilizacją 
temperatury, dzięki czemu regulacja temperatury jest bardzo dokładna. 

2. Podwójny wyświetlacz LCD umożliwia równoczesne wyświetlanie stanu pracy i 
parametrów. Dzięki temu stan pracy urządzenia jest od razu widoczny. 

3. Duża moc wyjściowa umożliwia szybkie nagrzewanie końcówki. 

4. Dzięki pompie o dużej wydajności urządzenie może być wykorzystywane do wielu 
zastosowań z różnymi dyszami, w tym do elementów SMD. 

5. Urządzenie posiada tryb uśpienia, automatyczne wyłączanie zasilania i inne funkcje 
oszczędzania energii. 

6. Dzięki przyciskom sterującym na rączce regulacja temperatury i przepływu powietrza jest 
łatwiej dostępna i szybsza. 

7. Trzy programowane przyciski umożliwiają bardzo szybką zmianę temperatury lub 
przepływu powietrza w zależności od potrzeb. 

8. Kolba gorącego powietrza i lutownica posiadają kompensację temperatury, dzięki czemu 
praca stacji jest stabilna. 

9. Urządzenie posiada alarm sygnalizujący nieprawidłowe działanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis urz ądzenia: 

 

 

Specyfikacje techniczne: 

Model ETC-RW900D Inteligentna stacja lutownicza 

Moc całkowita Około 900W (maks.) 
Gorące powietrze: 800W (maks.), 

pompa: 40W, końcówka lutownicza: 
50W 

Zakres temperatury 
pracy 

Gorące powietrze 100 - 500°C 

Lutownica 200 - 280°C 

Jednostka temperatury °C/°F Możliwość wyboru 

Stabilność temperatury Statyczna ±2°C 

Dokładność temperatury Statyczna ±10°C 

Zakres kalibracji 
°C 50°C ~ -50°C 

°F -58°F ~ 122°F 

Pamięć ustawień  

(3 grupy) 

Gorące powietrze 
(fabryczne) 

1: 200°C, 40; 2: 300°C, 60; 3: 400°C, 80 

Końcówka lutownicza 
(fabryczne) 

1: 200°C; 2: 300°C; 3: 400°C 

Zakres przepływu 
powietrza 

Gorące powietrze 020 - 100 

Tryb uśpienia  

i oczekiwania 
Gorące powietrze 

Wyłącza grzanie, po pewnym czasie 
wyłącza gorące powietrze i przechodzi 

w tryb uśpienia. 



 

 

Zimne powietrze Gorące powietrze Włączone dmuchanie bez grzania 

Alarm nieprawidłowej 
pracy 

Elementy grzejne Wyświetlane H-E 

Czujnik Wyświetlane S-E 

Wyłączanie 
Wyłączanie w normalnych 

warunkach 
Opóźnione wyłączenie dmuchania a 

następnie wyłączenie zasilania 

 

Opis elementów urz ądzenia: 

 

1) Dysza gorącego powietrza 

2) Uchwyt rączki gorącego powietrza 

3) Przyciski rączki gorącego powietrza 

4) Rączka gorącego powietrza 

5) Wyświetlacz B służący do wyświetlania stanu pracy lutownicy 

6) Wylot gorącego powietrza 

7) Przyciski funkcyjne 

8) Gniazdo wyjściowe lutownicy 

9) Podstawka lutownicy 

10)Gąbka do czyszczenia grotów 

11)Lutownica 

12)Włącznik zasilania 

13)Wyświetlacz A służący do wyświetlania stanu pracy gorącego powietrza 

 

 

 



 

 

Opis przycisków: 

 

Poło żenie 
Regulator 
/ Przycisk  

Funkcja 
podstawowa 

Funkcja dodatkowa 
(krótkie naci śnięcie <5 

sekund) 

Funkcja dodatkowa 
(długie naci śnięcie >5 

sekund) 

Płyta 
czołowa 

 

Włączenie lub 
wyłączenie 

gorącego powietrza 
- - 

UP 
Zwiększenie 

wartości 

Naciśnij wraz z , żeby 
wybrać program1 funkcji 

gorącego powietrza 

Naciśnij wraz z , 
żeby zapamiętać 

ustawienie programu 1 
funkcji gorącego 

powietrza 

Naciśnij wraz z , 
żeby wybrać program 1 

lutownicy 

Naciśnij wraz z , 
żeby zapamiętać 

ustawienie programu 1 
lutownicy 

DOWN 
Zmniejszenie 

wartości 

Naciśnij wraz z , żeby 
wybrać program2 funkcji 

gorącego powietrza 

Naciśnij wraz z , 
żeby zapamiętać 

ustawienie programu 2 
funkcji gorącego 

powietrza 

Naciśnij wraz z , 
żeby wybrać program 2 

lutownicy 

Naciśnij wraz z , 
żeby zapamiętać 

ustawienie programu 2 
lutownicy 

SET 

Ustawianie 
temperatury i 
potwierdzenie 

wyboru 

Naciśnij wraz z , żeby 
wybrać program 3 funkcji 

gorącego powietrza 

Naciśnij wraz z , 
żeby zapamiętać 

ustawienie programu 3 
funkcji gorącego 

powietrza 

Naciśnij wraz z , 
żeby wybrać program 3 

lutownicy 

Naciśnij wraz z , 
żeby zapamiętać 

ustawienie programu 3 
lutownicy 



 

 

 

Włączenie lub 
wyłączenie 
lutownicy 

- - 

Rączka 
dyszy 
gor ące

go 
powietr

za 

UP Zwiększanie wartości dla gorącego powietrza 

DOWN Zmniejszanie wartości dla gorącego powietrza 

 Regulacja przepływu powietrza 

Włączenie 
dmuchania 

zimnym 
powietrzem 

Włączenie 
dmuchania 
gorącym 

powietrzem 

 

Monta ż: 

Uchwyt dla rączki gorącego powietrza należy zamontować przed pierwszym użyciem stacji. 
Poniżej znajduje się opis montażu: 

1. Uchwyt należy przykręcić w odpowiednią dla siebie stronę za pomocą czterech śrub 
zgodnie z poniższą ilustracją. 

2. Należy odkręcić dwie śruby mocujące uchwyt z prawej lub lewej strony stacji w zależności 
od sposobu przykręcenia. 

3. Otwory montażowe uchwytu należy zrównać z otworami na stacji i przykręcić dwoma 
odkręconymi uprzednio śrubami. Po zamontowaniu uchwytu należy umieścić na nim rączkę 
gorącego powietrza, żeby sprawdzić, czy uchwyt jest odpowiednio zamocowany. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis wy świetlacza LCD: 

 

Symbole wy świetlacza: 

• Symbol „- - -” oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. 

• Wyświetlacz „A” służy do wyświetlania stanu pracy gorącego powietrza. 

• Symbol „P_ _” oznacza, że gorące powietrza znajduje się w zwykłym trybie pracy. 

• Symbol „P 0 1” oznacza, że gorące powietrze znajduje się w trybie ustawień programu 1. 

• Symbol „P 0 2” oznacza, że gorące powietrze znajduje się w trybie ustawień programu 2. 

• Symbol „P 0 3” oznacza, że gorące powietrza znajduje się w trybie ustawień programu 3. 

• Jeśli na wyświetlaczu A i na wyświetlaczu B w obszarze temperatury pamięci 2 wyświetlany 
jest symbol „OFF”, to znaczy, że urządzenie jest w trybie oczekiwania. 

• Jeśli obszar wyświetlania temperatury pokazuje °C/°F, to znaczy, że stacja jest w trybie 
ustawień. 

 

Włączanie zasilania: 

Po włączeniu zasilania zarówno gorące powietrze, jak i lutownica znajdują się w trybie 
oczekiwania. 

 



 

 

I. GORĄCE POWIETRZE 

 

1. Włączanie zasilania 

Gorące powietrze zostaje włączone po naciśnięciu przycisku „POWER” znajdującego się z 
lewej strony płyty czołowej. 

 

2. Jeśli w tym momencie r ączka znajduje si ę na uchwycie, wy świetlacz „A” przyjmie 
form ę stanu oczekiwania (diagram 3). W przeciwnym wypadk u będzie wy świetlał 
zadaną temperatur ę, a 3 sekundy pó źniej wy świetli temperatur ę rzeczywist ą (diagram 
4 i diagram 5). 

 

 

3. Ustawianie temperatury 

W normalnych warunkach istnieją dwa sposoby ustawiania temperatury gorącego 
powietrza i końcówki lutowniczej. 

A. Ustawianie za pomocą przycisków na panelu: naciśnij przycisk „SET”, następnie ustaw 
żądaną temperaturę za pomocą przycisku UP (zwiększanie wartości) lub przycisku 
DOWN (zmniejszanie wartości). Zatwierdź naciskając ponownie przycisk „SET”. Jeśli 
przez 4 sekundy nie naciśniesz przycisku SET, temperatura zostanie zapamiętana i tryb 
ustawień zostanie wyłączony (patrz diagram 6). 

B. Ustawianie temperatury za pomocą przycisków na rączce dyszy gorącego powietrza. Za 
pomocą przycisku UP lub DOWN możesz bezpośrednio zwiększyć lub zmniejszyć 
temperaturę. Wartość temperatury w głównym obszarze wyświetlacza również zostanie 



 

 

zmieniona. Jeśli przez 4 sekundy nie naciśniesz przycisku SET, temperatura zostanie 
zapamiętana i tryb ustawień zostanie wyłączony. W tym momencie możesz zmienić 

wartość przepływu powietrza, naciskając przycisk .  

Uwaga: Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku UP lub DOWN spowoduje szybką 
zmianę wartości temperatury. W tym czasie wyświetlacz nie będzie pokazywał wartości 
temperatury (zgodnie z poniższym opisem). 

 

 

 

 

 

4. Ustawianie przepływu gor ącego powietrza 

Podczas normalnej pracy są dwa sposoby ustawiania przepływu gorącego powietrza: 

A. Jeśli na wyświetlaczu A widoczny jest symbol °C/°F, przepływ powietrza można ustawić 
za pomocą przycisków na płycie czołowej. Ustaw żądany przepływ powietrza za 
pomocą przycisku UP (zwiększanie wartości) lub przycisku DOWN (zmniejszanie 
wartości). Zatwierdź naciskając ponownie przycisk „SET”. Jeśli przez 4 sekundy nie 
naciśniesz przycisku SET, przepływ powietrza zostanie zapamiętany i tryb ustawień 
zostanie wyłączony (patrz diagram 7). 

B. Ustawianie przepływu gorącego powietrza za pomocą przycisków na rączce dyszy 
gorącego powietrza. Naciśnij przycisk , a następnie ustaw żądany przepływ powietrza 
za pomocą przycisku UP (zwiększanie wartości) lub przycisku DOWN (zmniejszanie 
wartości). Zatwierdź naciskając ponownie przycisk . Jeśli przez 4 sekundy nie 
naciśniesz przycisku , przepływ powietrza zostanie zapamiętany i tryb ustawień 
zostanie wyłączony. 



 

 

 

5. Zapami ętywanie warto ści temperatury 

Podczas normalnej pracy naciśnij przycisk POWER znajdujący się z lewej strony płyty 
czołowej i jednocześnie naciśnij i przytrzymaj (>5s) przycisk UP lub DOWN lub SET, żeby 
zapamiętać temperaturę i przepływ powietrza dla programu 1, 2 lub 3. Jeśli naciśniesz 
przycisk POWER i jednocześnie przycisk UP, DOWN lub SET krócej niż na 5 sekund, to 
przywołasz zapamiętaną temperaturę i przepływ powietrza z programu 1, 2 lub 3 (diagram 
9, diagram 10 i diagram 11). 

(Uwaga: UP, DOWN i SET oznaczaj ą kolejne miejsca w pami ęci – program 1, program 
2 i program 3) 

 

 

6. Kalibracja temperatury 

Podczas normalnej pracy naciśnij jednocześnie przycisk POWER znajdujący się z lewej 
strony płyty czołowej i przycisk  na rączce, w celu wykonania kalibracji. Na wyświetlaczu 
A pojawi się symbol „CAL”. Za pomocą przycisków UP i DOWN można wykonać kalibrację 
temperatury. Naciśnięcie przycisku SET spowoduje zapamiętanie wprowadzonej wartości i 
opuszczenie trybu kalibracji (patrz diagram 11). 



 

 

 

7. Stan uśpienia 

Podczas normalnej pracy, kiedy użytkownik odłoży rączkę na uchwyt, urządzenie 
automatycznie przejdzie w stan uśpienia i grzałka zostanie wyłączona. Urządzenie 
przechodzi w stan uśpienia, gdy ustawiona temperatura jest wyższa niż 100°C. Po 
wprowadzeniu w stan uśpienia na wyświetlaczu A pojawi się symbol „SLP” (patrz diagram 
3) 

 

8. Przełączanie pomi ędzy gor ącym i zimnym powietrzem 

Podczas normalnej pracy naciśnięcie przycisku  dwukrotnie spowoduje przełączenie 
gorącego powietrza w tryb zimnego powietrza (patrz diagram 12). W trybie zimnego 
powietrza naciśnięcie przycisku  jednokrotnie spowoduje powrót do trybu gorącego 
powietrza. 

 

9. Tryb oczekiwania 

Podczas normalnej pracy stacja utrzymuje ustawioną wartość temperatury i przepływu 
powietrza i wyłącza grzanie po naciśnięciu przycisku POWER znajdującego się z lewej 
strony wyświetlacza (patrz diagram 1A). W przypadku ustawienia temperatury poniżej 
100°C urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania (patrz diagram 1). Po wyłączeniu 
zasilania urządzenie zostaje wyłączone po spadnięciu wartości temperatury poniżej 100°C. 



 

 

 

 

10. Sygnalizacja bł ędów 

1) Pojawienie się na wyświetlaczu A symbolu „H-E”, oznacza uszkodzenie elementu 
grzejnego, co skutkuje wyłączeniem grzania (diagram 13). 

2) Pojawienie się na wyświetlaczu A symbolu „S-E” oznacza uszkodzenie czujnika lub 
obwodu czujnika (diagram 14). 

 

II. LUTOWNICA 

 

1. Włączanie zasilania 

Po naciśnięciu przycisku POWER na wyświetlaczu B, na którym normalnie pokazana jest 
bieżąca temperatura, wyświetlona zostanie temperatura ustawiona (patrz diagram 15 i 
diagram 16). 



 

 

 

 

2. Ustawianie temperatury 

Jeśli podczas normalnej pracy na wyświetlaczu B jest widoczny symbol °C/°F lub jeśli 
naciśnięty został dwukrotnie przycisk SET (po czym wyświetlony został symbol °C/°F), to 
naciskając przycisk UP lub DOWN, możesz ustawić wartość temperatury. Na wyświetlaczu 
B widoczny będzie symbol SET, a w głównym obszarze temperatury będzie widoczna 
temperatura stacji lutowniczej. Po zakończeniu zmiany wartości lub naciśnięciu przycisku 
SET wybrana temperatura zostanie zatwierdzona i wyjdziesz z trybu ustawiania 
temperatury (patrz diagram 17). 

 

3. Przyciski skrótów do zapami ętywania ustawie ń 

Podczas normalnej pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER znajdujący się z prawej 
strony płyty czołowej. W tym samym czasie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund 
przycisk UP, DOWN lub SET, żeby ustawić żądaną wartość temperatury dla programu 1, 2 
lub 3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku POWER znajdującego się z prawej strony płyty 
czołowej i jednoczesne krótkie (<5 sekund) naciśnięcie przycisku UP, DOWN lub SET 
spowoduje przywołanie ustawionej wartości temperatury odpowiednio z pierwszego, 
drugiego lub trzeciego programu. 



 

 

(Uwaga: UP, DOWN i SET oznaczaj ą kolejne miejsca w pami ęci – warto ści 1, 2 i 3) 

 

4. Kalibracja temperatury 

W normalnych warunkach pracy naciśnij jednocześnie przycisk POWER znajdujący się z 
prawej strony płyty czołowej i przycisk  na rączce, w celu wykonania kalibracji 
temperatury stacji lutowniczej (diagram 18). Za pomocą przycisków UP i DOWN można 
wykonać kalibrację temperatury. Naciśnięcie przycisku SET spowoduje zapamiętanie 
wprowadzonej wartości i opuszczenie trybu kalibracji (patrz diagram 11). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tryb oczekiwania 

Naciśnięcie przycisku POWER znajdującego się z prawej strony płyty czołowej podczas 
normalnej pracy spowoduje wprowadzenie urządzenia w tryb oczekiwania (patrz diagram 
2). Po wyłączeniu zasilania urządzenie wyłączy się, gdy temperatura spadnie poniżej 
100°C. 



 

 

 

 

6.  Sygnalizacja bł ędów 

1) Pojawienie się na wyświetlaczu B symbolu „H-E” oznacza uszkodzenie elementu 
grzejnego. Skutkuje to wyłączeniem grzania (diagram 19). 

2) Pojawienie się na wyświetlaczu B symbolu „S-E” oznacza uszkodzenie czujnika lub 
obwodu czujnika (diagram 20). 

 

 

III. ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY 

 

Po wyłączeniu zasilania urządzenia naciśnij i przytrzymaj przyciski UP, DOWN i SET i włącz 
zasilanie urządzenia, żeby zamienić jednostkę temperatury °C/°F. 

 

 

 

 

IV. WYMIANA ELEMENTU GRZEJNEGO 

 

Żeby wymienić element grzejny dyszy gorącego powietrza, wykonaj kolejno następujące 
czynności: 



 

 

A. Odłącz zasilanie urządzenia i poczekaj na ochłodzenie wszystkich gorących elementów. 

B. Opierając się na poniższym schemacie, odkręć trzy śruby znajdujące się na rączce. 

C. Zdejmij górną część obudowy rączki, wyciągnij przewód uziemiający i wentylator. 

D. Wyjmij element grzejny z płytki drukowanej. 

E. Umieść nowy element grzejny w płytce drukowanej, zwracając uwagę na poprawne jego 
zamocowanie. 

F. Zmontuj obudowę, stosując na odwrót kroki opisujące jej rozmontowanie. 

 

Wykonaj poniższe czynności, żeby wymienić element grzejny końcówki lutowniczej: 

A. Odłącz zasilanie urządzenia i poczekaj na ochłodzenie wszystkich gorących elementów. 

B. Opierając się na poniższym diagramie, odkręć nakrętkę (1), wyjmij tulejkę ze stali 
nierdzewnej (2) i grot lutowniczy (3), następnie odkręć mocowanie (4) odsłaniając element 
grzejny (5). 

C. Wymień element grzejny na nowy i zmontuj poprawnie obudowę. 

 

Akcesoria: 

ETC-RW900D         1 sztuka 

Kabel zasilający         1 sztuka 



 

 

Dysza           1 zestaw 

Uchwyt          1 zestaw 

Rączka          1 sztuka 

Uchwyt końcówki lutowniczej       1 zestaw 

Instrukcja obsługi         1 kopia 

 

 
OSTRZEŻENIE: Kiedy urządzenie nie jest używane, powinno znajdować się na 

podstawce. Podczas pracy należy przestrzegać poniższych zaleceń i wskazówek: 

W przypadku nieuważnego korzystania z urządzenia istnieje ryzyko pożaru. Podczas 
pracy w pobliżu łatwopalnych substancji należy zachować szczególną ostrożność oraz: 

• Nie należy nagrzewać jednego miejsca przez dłuższy okres czasu. 

• Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu gazów wybuchowych. 

• Należy pamiętać, że wydzielane ciepło może również spowodować nagrzewanie 
elementów łatwopalnych znajdujących się poza zasięgiem wzroku. 

• Po zakończeniu pracy należy odkładać narzędzia na podstawki, pozwalając im 
na ochłodzenie się przed magazynowaniem urządzenia. 

• Nie należy zostawiać urządzenia bez opieki, kiedy jest włączone. 

 

 

Wymienne dysze gor ącego powietrza 

 


