Beüzemelési utasítás forrasztó és kiforrasztó
állomásokra

1. Bevezetés
Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk
megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel
végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.
A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges
kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés
A berendezés rendeltetés szerint furatgalvanizált elektronikai alkatrészek beforrasztására és
kiforrasztására szolgál

3. Felkészülés a munkára és használat

W - Tápfeszültség kapcsoló
T - Hőmérséklet szabályzó
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y A készüléket stabil felületre helyezze.
y Győződjön meg arról. hogy a pákahegy nem forró-e.
y A pákahegy tisztító szivacsot enyhén nedvesítse meg vízzel és helyezze a készülékházon vagy a
pákatartón lévő mélyedésbe.
y Csatlakoztassa a tápkábelt és a forrasztó pákát (csipeszeket) az állomás megfelelő aljzataiba.
y Helyezze el a pákát (csipeszeket) az erre szolgáló tartóra.
y Csatlakoztassa a tápvezetéket a megfelelő csatlakozó aljzatba.
y Kapcsolja be tápfeszültséget a készülék elő- vagy oldallapján található gombbal.
y Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és várjon a pákahegy felmelegedéséig.
y Munkavégzés közben, használat előtt a pákahegyet mindig ónozni kell.
y A pákának a tartóra történő ráhelyezése után ne felejtse lecsökkenteni az állomás üzemi
hőmérsékletét.
y A pákatartón hosszú ideig magas hőmérsékleten hagyott pákahegy gyorsabban elhasználódik.
y Használat közben a pákahegy tisztításához mindig az enyhén nedvesített tisztító szivacsot kell
használni.

4. Biztonsági szempontok
y Ne használja a készüléket rögtön azután, hogy hideg helyről közvetlenül meleg helyre vitte.
Páralecsapódás károsíthatja a készüléket.
y Sérült tápvezetéket azonnal ki kell cseréltetni szakképzett szerelővel.
y A készüléket kizálólag jól szellőztetett helységekben szabad használni.
y Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
y Ne kezelje a készüléket nedves kézzel vagy olyankor, ha nedvesek a vezetékek, mivel fennáll a
zárlat vagy az áramütés veszélye.
y A felfűtött berendezés közelében nem lehetnek könnyen éghető tárgyak, folyadékok vagy gázok.
y Ne használja a forrasztó állomást műanyagok melegítésére, mert az mérgező gázok keletkezésével
járhat.
y A tápkábel forró pákaheggyel bekövetkező érintése a kábelszigetelés megolvadását okozhatja és
ez áramütés veszélyét idézhet elő.
y Fennáll a folyékony forrasztó ón égési sérülést okozó veszélye.
y Használja a megfelelő védőruházatot.
y Ne dolgozzon feszültség alatt lévő alkatrészeken.
y Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
y Óvja a készüléket a gyermekektől.
y Az állomás forrasztási feladatokon kívül más célra nem használható.
y A munka végeztével kapcsolja ki a tápfeszültséget, húzza ki a tápkábelt és várja meg amíg a
készülék lehűl.
y Bármiféle szerkezeti módosítás tilos! Illetéktelen szerkezeti változtatások a garancia elvesztését
eredményezik, valamint a készülék meghibásodhat vagy balesetet okozhat.
y Soha ne használja a készüléket hajszárításra, ne érintse meg a fűtőbetétet és ne irányítsa a forró
levegőt bőrfelületre.
y Az elhasznált elektromos készüléket nem szabad kidobni a többi háztartási hulladékkal. Az
elhasznált elektromos készüléket a kijelölt helyen lehet tárolni.
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