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FORRASZTÓPÁKA 
POWX1381 

1 BERENDEZÉS 

A forrasztópáka egy kéziszerszám, melyet forrasztáshoz lehet használni. Hő segítségével 
megolvasztja a forrasztóanyagot, hogy az bele tudjon folyni a két munkadarab közötti 
illesztésbe. A forrasztópákát leggyakrabban beszerelésnél, javításoknál és bizonyos 
gyártási folyamatoknál alkalmazzák. A magas produktivitású gyártósoroknál más 
forrasztási eljárást alkalmaznak. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS 
1. Hegy 
2. Rögzítő csavar 
3. Fogantyú 

4. Hálózati vezeték 
5. Állvány 

3 MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK 
A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze az alábbiakat: 
 Ellenőrizze, hogy a géptörzslapon feltüntetett feszültség megegyezik-e az áramforrás 

feszültségével. 
 Felmelegítés előtt ellenőrizze, hogy a hegy megfelelően a helyén van-e. A 

befogócsavar szorosan meg van-e húzva. 
 Csatlakoztassa a megfelelő hálózati áramra. 
 A hegyet csak akkor lehet eltávolítani, ha a forrasztópáka ki van kapcsolva, és ne 

alkalmazzon túl nagy erőt. Behelyezéskor a hegyet ütközésig nyomja. 
 Ne melegítse fel a forrasztópákát a hegy nélkül. 
 Használat után hagyja, hogy a forrasztópáka a levegőn lehűljön. (Tilos vízben lehűteni). 
 Használat után a forrasztópákát kizárólag csak valamilyen tartóállványra tegye le. 
 A forrasztópáka vezetéke kiváló minőségű, speciális vezeték, mely kibírja a forró 

tárgyakkal történő rövidtávú érintkezést. Sérülés esetén a vezetéket a forrasztópáka 
speciális felépítésének köszönhetően nem lehet kicserélni, mivel a készülék ezután 
nem fog megfelelni a biztonsági előírásoknak. 

3.1 Működtetés 
 Csatlakoztassa a dugót a kimenethez. 
 Helyezze a forrasztópákát az állványra addig, amíg a forrasztóhegy eléggé fel nem 

melegszik. 
 Olvasszon meg valamennyi forrasztóónt a forrasztóhegyen. 
 Tegye a forrasztópáka hegyét a forrasztandó pontra. 
 Vigyen fel egy kis forrasztóónt a pontra addig, amíg az el nem olvad. 
 Olvasszon valamennyi ónt a forrasztandó rész másik oldalán is. 
 Forrassza a két részt össze. Kerülje a túlmelegedést, és hűtse a forrasztandó pontot. 


