
 

 

 

 

 

 

ETC-RW900D 

DIGITÁLNA ELEKTRICKÁ A TEPLO VZDUŠNÁ 
SPÁJKOVACIA STANICA PRE SMD 2 v 1 

 

ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY 

Inteligentná spájkovacia stanica, ktorá umožňuje používať bezolovnatú 
technológiu spájkovania. 

 

Návod na obsluhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ETC-RW900D je inteligentná spájkovacia stanica na bezolovnaté spájkovanie, ktorá v sebe spája 
funkciu elektrickej a teplovzdušnej spájkovačky. Táto stanica je určená pre výskumné a vývojové 
pracoviská, výrobné prevádzkarne, laboratóriá, vedecké pracoviská a ďalšie. Jednoducho sa 
ovláda, je užívateľsky prístupná a má malé rozmery. 

Aby ste predišli poškodeniu prístroja a mali istotu, že pracujete bezpečne, prečítajte si celý návod 
na obsluhu a uchovajte ho na prípadné nahliadnutie. 

 

Bezpečnostné inštrukcie 

Upozornenie 

Teplota trysky horúceho vzduchu môže dosahovať viac než 400 °C a pri 
nesprávnom použití môže spôsobiť popálenie, požiar alebo inú nehodu. Postupujte 
podľa nasledujúcich inštrukcií. 

 

1. Nepoužívajte spájkovaciu stanicu proti ľuďom ani zvieratám. Nikdy nesmiete používať 
stanicu na sušenie vlasov, nesmiete sa dotýkať ohrievacieho telesa ani mieriť tryskou v 
smere pokožky. 

2. Nikdy nepoužívajte stanicu v blízkosti horľavých látok alebo plynov. Po ukončení práce 
neumiestňujte stanicu v blízkosti týchto látok. 

3. Po ukončení práce musíte vypnúť napájanie stanice. Stanica sa vypne automaticky po 
vychladnutí teplovzdušnej trysky. Vnútri zariadenia sa nachádza poistka, v prípade poruchy 
prístroja musíte dbať na opatrnosť. 

4. Pri práci s teplovzdušnou tryskou dbajte na maximálnu opatrnosť. Zabráňte spadnutiu 
trysky, nevystavujte ju nárazom ani na ňu neklaďte ťažké predmety. Je zakázané používať 
tlačidlá nesprávnym spôsobom. 

5. Je zakázané používať prístroj mokrými rukami alebo v prípade, ak je kábel mokrý. 
Nedodržanie tejto inštrukcie môže viesť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. 

6. Stanicu uchovávajte mimo dosahu detí. 

7. Používajte výhradne trysku, ktorú dodal výrobca stanice. Nepoužívajte iné než originálne 
trysky. 

8. Teplota trysky sa bude líšiť podľa modelu trysky. Ide o bežný jav. 

9. Nedotýkajte sa spájkovacieho hrotu a kovových súčiastok v jeho blízkosti. 

10. Trysku a iné súčiastky môžete vymeniť až po tom, keď je prístroj odpojený od napájania a 
je vychladnutý. 

11. Je zakázané používať stanicu na iné účely, než je spájkovanie. 

12. Je zakázané odstraňovať nečistoty z hrotu búchaním rukoväťou, pretože môže dôjsť k jej 
poškodeniu. 



 

 

13. Keď odpájate napájanie prístroja, neťahajte za kábel. Musíte pevne uchopiť zástrčku a 
vytiahnuť ju zo zásuvky. 

14. Pri práci musíte zaistiť zodpovedajúcu ventiláciu, pretože pri spájkovaní vzniká dym. 

15. Nehrajte sa so spájkovacou stanicou, pretože môžete zraniť seba alebo iných ľudí. 

16. Oboznámte sa s parametrami napájania prístroja, pretože existuje vo verziách pre rôzne 
napájacie napätia. 

 

Charakteristika: 

1. Mikrokontrolér je vybavený pokročilými algoritmami PID regulácie s kontrolou a stabilizáciou 
teploty a umožňuje veľmi presné nastavenie teploty. 

2. Dvojitý LCD displej umožňuje súčasne zobrazovať stav práce a parametrov. Stav práce 
prístroja je preto okamžite viditeľný. 

3. Veľký výstupný výkon umožňuje rýchle zahriatie hrotu. 

4. Prístroj je možné vďaka vysokovýkonnému čerpadlu používať s rôznymi tryskami, vrátane 
trysiek na montáž SMD súčiastok. 

5. Prístroj je vybavený úsporným režimom, automatickým vypnutím napájania a ďalšími 
funkciami na úsporu energie. 

6. Teplotu a prietok vzduchu je možné ľahko a rýchlo nastaviť pomocou ovládacích tlačidiel na 
rukoväti. 

7. Tri programovateľné tlačidlá umožňujú veľmi rýchlu zmenu teploty alebo prietoku vzduchu 
podľa aktuálnej potreby. 

8. Teplovzdušné i elektrické spájkovadlo sú vybavené kompenzáciou teploty, ktorá zaisťuje 
ich stabilnú prácu. 

9. Prístroj je vybavený alarmom, ktorý signalizuje nesprávnu činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Popis prístroja: 

 

 

Technické údaje: 

Model ETC-RW900D Inteligentná spájkovacia stanica 

Celkový výkon Približne 900 W (max.) 
Teplovzdušné spájkovadlo: 800 W 
(max.), čerpadlo: 40 W, elektrické 

spájkovadlo: 50 W 

Rozsah pracovnej teploty 
Teplovzdušné spájkovadlo 100 – 500 °C 

Elektrické spájkovadlo 200 – 280 °C 

Jednotka teploty °C/°F Možnosť výberu 

Stabilita teploty Statická ±2 °C 

Presnosť teploty Statická ±10 °C 

Rozsah kalibrácie 
°C 50 °C ~ -50 °C 

°F -58°F ~ 122°F 

Pamäť nastavenia  

(3 skupiny) 

Teplovzdušné spájkovadlo 
(východiskové) 

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

Elektrické spájkovadlo 
(východiskové) 

1: 200°C; 2: 300°C; 3: 400°C 

Rozsah prietoku vzduchu Teplovzdušné spájkovadlo 020 – 100 

Úsporný režim  

a režim pripravenosti 
Teplovzdušné spájkovadlo 

Vypne ohrev, po určitom čase vypne 
horúci vzduch a prejde do úsporného 

režimu. 

Studený vzduch Teplovzdušné spájkovadlo Zapnuté fúkanie bez ohrevu 



 

 

Alarm chybnej prevádzky 
Ohrievacie telesá Zobrazené H-E 

Snímač Zobrazené S-E 

Vypínanie 
Vypínanie za normálnych 

podmienok 
Oneskorené vypnutie fúkania a 

následne vypnutie napájania 

 

Popis prvkov zariadenia: 

 

1) Teplovzdušná tryska 

2) Držiak teplovzdušnej rukoväti 

3) Tlačidlá na teplovzdušnej rukoväti 

4) Teplovzdušná rukoväť 

5) Displej B slúži na zobrazenie stavu práce elektrického spájkovadla 

6) Vývod horúceho vzduchu 

7) Funkčné tlačidlá 

8) Výstupný konektor elektrického spájkovadla 

9) Podstavec elektrického spájkovadla 

10) Hubka na čistenie hrotov 

11) Elektrické spájkovadlo 

12) Spínač napájania 

13) Displej A slúži na zobrazenie stavu práce teplovzdušného spájkovadla 

 

 

 

 



 

 

Popis tla čidiel: 

 

Umiestnenie  
Regulátor 
/ Tlačidlo 

Základné 
funkcie 

Doplnková funkcia 
(krátke stla čenie < 5 

sekúnd) 

Doplnková funkcia 
(dlhé stla čenie > 5 

sekúnd) 

Čelný 
panel 

 

Zapnutie alebo 
vypnutie 

teplovzdušného 
spájkovadla 

- - 

UP 
Zvýšenie 
hodnoty 

Stlačením súčasne s 

 zvolíte program 1 
teplovzdušného 

spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 

 uložíte nastavenie 
programu 1 

teplovzdušného 
spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 
 zvolíte program 1 

elektrického spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 
 uložíte nastavenie 

programu 1 elektrického 
spájkovadla. 

DOWN 
Zníženie 
hodnoty 

Stlačením súčasne s 

 zvolíte program 2 
teplovzdušného 

spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 

 uložíte nastavenie 
programu 2 

teplovzdušného 
spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 
 zvolíte program 2 

elektrického spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 
 uložíte nastavenie 

programu 2 elektrického 
spájkovadla. 

SET 

Nastavenie 
teploty a 

potvrdenie 
výberu 

Stlačením súčasne s 

 zvolíte program 3 
teplovzdušného 

spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 

 uložíte nastavenie 
programu 3 

teplovzdušného 
spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 
 zvolíte program 3 

elektrického spájkovadla. 

Stlačením súčasne s 
 uložíte nastavenie 

programu 3 elektrického 
spájkovadla. 



 

 

 

Zapnutie alebo 
vypnutie 

elektrického 
spájkovadla 

- - 

Rukovä ť 
teplovzdu

šnej 
trysky 

UP Zvýšenie hodnoty pre teplovzdušné spájkovadlo 

DOWN Zníženie hodnoty pre teplovzdušné spájkovadlo 

 Nastavenie prietoku vzduchu 
Zapnutie fúkania 

studeného 
vzduchu 

Zapnutie fúkania 
horúceho 
vzduchu 

 

Montáž: 

Pred prvým použitím stanice musíte namontovať držiak teplovzdušnej rukoväti. Tu je uvedený 
popis montáže: 

1. Držiak priskrutkujte na stranu, ktorá vám najviac vyhovuje, pomocou štyroch skrutiek podľa 
nasledujúceho obrázka. 

2. Odskrutkujte dve skrutky, ktorými je držiak priskrutkovaný na pravej alebo ľavej strane 
stanice. 

3. Montážne otvory držiaka zarovnajte s otvormi v stanici a priskrutkujte dvoma vopred 
odskrutkovanými skrutkami. Keď je držiak namontovaný, umiestnite na ňom teplovzdušnú 
rukoväť, aby ste skontrolovali, či je držiak správne pripevnený. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Popis LCD displeja: 

 

 

Symboly na displeji: 

• Symbol „- - -“ znamená, že sa prístroj nachádza v režime pripravenosti. 

• Displej „A“ slúži na zobrazenie stavu práce teplovzdušného spájkovadla. 

• Symbol „P_ _“ znamená, že sa teplovzdušné spájkovadlo nachádza v bežnom pracovnom 
režime. 

• Symbol „P 0 1“ znamená, že sa teplovzdušné spájkovadlo nachádza v režime nastavenia 
programu 1. 

• Symbol „P 0 2“ znamená, že sa teplovzdušné spájkovadlo nachádza v režime nastavenia 
programu 2. 

• Symbol „P 0 3“ znamená, že sa teplovzdušné spájkovadlo nachádza v režime nastavenia 
programu 3. 

• Ak je na displeji A a na displeji B v oblasti teploty pamäte 2 zobrazený symbol „OFF“, 
znamená to, že je prístroj v stave pripravenosti. 

• Ak je v oblasti pre zobrazenie teploty zobrazené °C/°F, znamená to, že sa stanica 
nachádza v režime nastavenia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zapnutie napájania: 

Po zapnutí napájania sa teplovzdušné i elektrické spájkovadlo nachádza v režime pripravenosti. 

 

 

I. TEPLOVZDUŠNÉ SPÁJKOVADLO 

 

1. Zapnutie napájania 

Teplovzdušné spájkovadlo zapnete stlačením tlačidla „POWER“, ktoré sa nachádza na 
ľavej strane čelného panelu. 

 

2. Ak sa rukovä ť v tomto okamihu nachádza na držiaku, displej „A“ b ude signalizova ť 
stav pripravenosti (diagram 3). V opa čnom prípade bude zobrazova ť zadanú teplotu a 
o 3 sekundy neskôr zobrazí skuto čnú teplotu (diagram 4 a diagram 5). 

 

 

 



 

 

3. Nastavenie teploty 

V normálnych podmienkach existujú dva spôsoby nastavenia teploty teplovzdušného a 
elektrického spájkovadla. 

A. Nastavenie pomocou tlačidiel na paneli: stlačte tlačidlo „SET“, následne nastavte 
požadovanú teplotu pomocou tlačidla UP (zvýšenie hodnoty) alebo tlačidla DOWN 
(zníženie hodnoty). Potvrďte novým stlačením tlačidla „SET“. Ak počas 4 sekúnd 
nestlačíte tlačidlo SET, teplota bude uložená a režim nastavenia bude ukončený (pozrite 
diagram 6). 

B. Nastavenie teploty pomocou tlačidiel na rukoväti teplovzdušnej trysky. Zvýšiť alebo 
znížiť teplotu môžete priamo pomocou tlačidla UP alebo DOWN. Tým dôjde tiež k 
zmene hodnoty teploty v hlavnej oblasti displeja. Ak počas 4 sekúnd nestlačíte tlačidlo 
SET, teplota bude uložená a režim nastavenia bude ukončený. V tomto okamihu 

môžete zmeniť hodnotu prietoku vzduchu stlačením tlačidla .  

Poznámky: Hodnotu teploty rýchlo zmeníte stlačením a pridržaním tlačidla UP alebo DOWN. 
Displej počas tohto okamihu nebude ukazovať hodnotu teploty (podľa nasledujúceho popisu). 

 

 

4. Nastavenie prietoku horúceho vzduchu 

Existujú dva spôsoby nastavenia prietoku horúceho vzduchu počas normálnej práce: 

A. Ak je na displeji A zobrazený symbol °C/°F, prietok vzduchu je možné nastaviť pomocou 
tlačidiel na čelnom paneli. Požadovaný prietok vzduchu nastavte pomocou tlačidla UP 
(zvýšenie hodnoty) alebo tlačidla DOWN (zníženie hodnoty). Potvrďte novým stlačením 
tlačidla „SET“. Ak počas 4 sekúnd nestlačíte tlačidlo SET, prietok vzduchu bude uložený 
a režim nastavenia bude ukončený (pozrite diagram 7). 

B. Nastavenie prietoku horúceho vzduchu pomocou tlačidiel na rukoväti teplovzdušnej 
trysky. Stlačte tlačidlo  a následne nastavte požadovaný prietok vzduchu pomocou 
tlačidla UP (zvýšenie hodnoty) alebo tlačidla DOWN (zníženie hodnoty). Potvrďte novým 
stlačením tlačidla . Ak počas 4 sekúnd nestlačíte tlačidlo , prietok vzduchu bude 
uložený a režim nastavenia bude ukončený. 



 

 

 

5. Uloženie hodnoty teploty 

Stlačte počas normálnej práce tlačidlo POWER, ktoré sa nachádza na ľavej strane čelného 
panelu, a zároveň stlačením a pridržaním (> 5 s) tlačidla UP, DOWN alebo SET uložíte 
teplotu a prietok vzduchu pre program 1, 2 alebo 3. Ak stlačíte tlačidlo POWER a súčasne 
tlačidlo UP, DOWN alebo SET na kratšie než 5 sekúnd, vyvoláte uloženú teplotu a prietok 
vzduchu z programu 1, 2 alebo 3 (diagram 9, diagram 10 a diagram 11). 

(Upozornenie: UP, DOWN a SET ozna čujú jednotlivé miesta v pamäti – program 1, 
program 2 a program 3) 

 

 

 

6. Kalibrácia teploty 

Ak chcete vykonať kalibráciu, stlačte počas normálnej práce tlačidlo POWER, ktoré sa 
nachádza na ľavej strane čelného panelu, a súčasne tlačidlo  na rukoväti. Na displeji A sa 
objaví symbol „CAL“. Pomocou tlačidiel UP a DOWN môžete vykonať kalibráciu teploty. 



 

 

Stlačením tlačidla SET uložíte zadanú hodnotu a opustíte režim kalibrácie (pozrite diagram 
11). 

 

7. Úsporný režim 

Keď užívateľ počas normálnej práce odloží rukoväť na držiak, prístroj automaticky prejde 
do úsporného režimu a ohrievacie teleso sa vypne. Prístroj prejde do úsporného režimu, 
keď nastavená teplota je vyššia než 100 °C. Po prechode do úsporného režimu sa na 
displeji A objaví symbol „SLP“ (pozrite diagram 3). 

 

 
8. Prepínanie medzi horúcim a studeným vzduchom 

Dvojitým stlačením tlačidla  počas normálnej práce prejdete z režimu horúceho vzduchu 
do režimu studeného vzduchu (pozrite diagram 12). Stlačením tlačidla  v režime 
studeného vzduchu sa vrátite do režimu horúceho vzduchu.  

 

9. Režim pripravenosti 

Stanica počas normálnej práce udržuje nastavenú hodnotu teploty a prietoku vzduchu a 
vypína ohrev po stlačení tlačidla POWER, ktoré sa nachádza naľavo od displeja (pozrite 
diagram 1A). V prípade nastavenia teploty pod 100 °C sa prístroj nachádza v režime 
pripravenosti (pozrite diagram 1). Po vypnutí napájania ak klesne hodnota teploty pod 100 
°C, prístroj sa vypne. 



 

 

 

10. Signalizácia chýb 

1) Ak sa objaví na displeji A symbol „H-E“, znamená to, že došlo k poškodeniu 
ohrievacieho telesa, čo má za následok vypnutie ohrevu (diagram 13). 

2) Ak sa objaví na displeji A symbol „S-E“, znamená to, že došlo k poškodeniu snímača 
alebo obvodu snímača (diagram 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. ELEKTRICKÉ SPÁJKOVADLO 

 

1. Zapnutie napájania 

Ak stlačíte tlačidlo POWER, na displeji B, na ktorom je obvykle zobrazená aktuálna teplota, 
bude zobrazená nastavená teplota (pozrite diagram 15 a diagram 16). 

 

 

2. Nastavenie teploty 

Ak je na displeji B počas normálnej práce zobrazený symbol °C/°F, alebo ak ste dvakrát 
stlačili tlačidlo SET (čím bol zobrazený symbol °C/°F), potom stlačením tlačidla UP alebo 
DOWN môžete nastaviť hodnotu teploty. Na displeji B bude zobrazený symbol SET a v 
hlavnej oblasti teploty bude zobrazená teplota elektrického spájkovadla. Keď ukončíte 
zmenu hodnoty alebo stlačíte tlačidlo SET, zvolená teplota bude potvrdená a opustíte režim 
pre nastavenie teploty (pozrite diagram 17). 

 

 



 

 

3. Tlačidlá skratiek pre uloženie nastavenia 

Počas normálnej práce stlačte a pridržte tlačidlo POWER, ktoré sa nachádza na pravej 
strane čelného panelu. V rovnakom okamihu stlačte a pridržte na viac než 5 sekúnd tlačidlo 
UP, DOWN alebo SET, aby ste nastavili požadovanú hodnotu teploty pre program 1, 2 
alebo 3. Stlačením a pridržaním tlačidla POWER na pravej strane čelného panelu a 
súčasne krátkym stlačením (< 5 sekúnd) tlačidla UP, DOWN alebo SET vyvoláte nastavenú 
hodnotu teploty z prvého, druhého alebo tretieho programu. 

(Upozornenie: UP, DOWN a SET ozna čujú jednotlivé miesta v pamäti – hodnoty 1, 2 a 
3) 

 

4. Kalibrácia teploty 

Ak chcete vykonať kalibráciu teploty spájkovacej stanice, stlačte počas normálnej práce 
súčasne tlačidlo POWER na pravej strane čelného panelu a tlačidlo  na rukoväti (diagram 
18). Pomocou tlačidiel UP a DOWN môžete vykonať kalibráciu teploty. Stlačením tlačidla 
SET uložíte zadanú hodnotu a opustíte režim kalibrácie (pozrite diagram 11). 

 

 

5. Režim pripravenosti 

Stlačením tlačidla POWER na pravej strane čelného panelu počas normálnej práce 
uvediete prístroj do režimu pripravenosti (pozrite diagram 2). Po vypnutí napájenia ak 
klesne teplota pod 100 °C, prístroj sa vypne. 



 

 

 

6.  Signalizácia chýb  

1) Ak sa na displeji B objaví symbol „H-E“, znamená to, že došlo k poškodeniu 
ohrievacieho telesa. Toto poškodenie má za následok vypnutie ohrevu (diagram 19). 

2) Ak sa objaví na displeji B symbol „S-E“, znamená to, že došlo k poškodeniu snímača 
alebo obvodu snímača (diagram 20). 

 

 

III. ZMENA TEPLOTNEJ JEDNOTKY 

 

Ak chcete zmeniť jednotku teploty °C/°F, musíte po vypnutí napájania prístroja stlačiť a pridržať 
tlačidlá UP, DOWN a SET a zapnúť znovu napájanie prístroja. 

IV. VÝMENA OHRIEVACIEHO TELESA 

 

Ak musíte vymeniť ohrievacie teleso teplovzdušnej trysky, postupujte podľa nasledujúcich 
inštrukcií: 

A. Odpojte napájanie prístroja a vyčkajte na vychladnutie všetkých horúcich súčiastok. 

B. Podľa nižšie uvedenej schémy odskrutkujte tri skrutky, ktoré sa nachádzajú na rukoväti. 

C. Odstráňte hornú časť krytu rukoväti, vytiahnite uzemňovací kábel a ventilátor. 

D. Vyberte ohrievacie teleso z plošného spoja. 

E. Umiestnite nové ohrievacie teleso v plošnom spoji a venujte pozornosť jeho správnej 
montáži. 

F. Nasaďte späť kryt, pričom postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí. 



 

 

 

Ak chcete vymeniť ohrievacie teleso spájkovacieho hrotu, postupujte podľa nasledujúcich 
inštrukcií: 

A. Odpojte napájanie prístroja a vyčkajte na vychladnutie všetkých horúcich súčiastok. 

B. Podľa nasledujúceho diagramu odskrutkujte maticu (1), vyberte antikorové puzdro (2) a 
spájkovací hrot (3), následne odskrutkujte pripevnenie (4) a odkryte ohrievacie teleso (5). 

C. Vymeňte ohrievacie teleso za nové a namontujte správne kryt. 

 

Príslušenstvo: 

ETC-RW900D 1 kus     Držiak spájkovacieho hrotu  1 súprava 

Napájací kábel 1 kus     Návod na obsluhu    1 kópia 

Tryska  1 súprava 

Držiak   1 súprava 

Rukoväť  1 kus 

 



 

 

 
VAROVANIE: Ak prístroj nepoužívate, musí byť umiestnený na podstavci. Počas 

práce musíte dodržiavať nasledujúce odporúčania a inštrukcie: 

Pri nepozornom používaní prístroja existuje riziko požiaru. Počas práce v blízkosti 
horľavých látok dbajte na maximálnu opatrnosť a: 

• Nezahrievajte dlhší čas jedno miesto. 

• Nepoužívajte prístroj v blízkosti výbušných plynov. 

• Pamätajte si, že vydávané teplo môže spôsobiť aj zahrievanie horľavých 
predmetov, ktoré sa nachádzajú mimo vášho zorného uhla. 

• Po ukončení práce musíte odložiť nástroj na podstavec a pred uskladnením 
prístroja ho nechať vychladnúť. 

• Ak je prístroj zapnutý, neponechávajte ho bez dohľadu. 

 

 

Vymenite ľné teplovzdušné trysky 

 


