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FORRASZTÓPISZTOLY 
POWX1385 

1 BERENDEZÉS 

A forrasztópisztoly alkalmas nyomtatott áramköri lapok és műanyag forrasztásához, 
valamint fán és bőrön végzett égetési munkák elvégzéséhez. Az összes többi alkalmazás 
kizárt. Nem kereskedelmi használatra tervezték. 

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 (A. ÁBRA) 
1. Hegy 
2. Rögzítő csavar 
3. LED dolgozólámpa 

4. Kapcsoló 
5. Fogantyú 
6. Hálózati vezeték 

3 ÜZEMELTETÉS 

3.1 Csatlakoztatás 
Ezt a forrasztópisztolyt csak egyfázisú, váltóáramra lehet csatlakoztatni. A hálózati 
áramforrás feszültéségének meg kell egyeznie a készülék típustábláján megadott 
utasításokkal. A földelés nélküli aljzathoz történő csatlakoztatás szintén lehetséges, mivel 
a kettős szigetelés megfelel a DIN EN60335-1:2002 szabvány követelményeinek. 

3.2 Bekapcsolás 

VIGYÁZAT! Csak a készülék rendeltetésének megfelelő munkálatokhoz 
használja a készüléket.  

 Bekapcsolás: nyomja meg a kapcsolót (4). A helyzetjelző (3) felvillan, amikor a 
készülék be van kapcsolva.  

 Kikapcsolás: engedje el a kapcsolót (4).  
 Az áramellátás hossza befolyásolja a forrasztóanyag forróságát (hosszabb 

áramellátás = magasabb forrasztási hőmérséklet). Forrasztás közben ne tartsa a 
kapcsolót túl sokáig benyomva. Határozza meg az áramellátás szükséges hosszát a 
forrasztási hőmérséklet szabályozásával. Amint elengedi a kapcsolót, a forrasztási 
hőmérséklet automatikusan lecsökken. A kapcsoló ezt követő bekapcsolása 
biztosítja a gyors hőmérséklet-emelkedést. Az állandó forrasztási hőmérséklet 
garantálja az optimális forrasztási minőséget, és ezáltal elkerüli, hogy a hegy olyan 
hőmérsékleten működjön, mely túl magas, sőt meghosszabbítja a készülék működési 
élettartamát is. 

Az alábbiakban néhány példát adunk a rosszul forrasztott illesztésekre:  
 Ha a forrasztóón szakadt formájú, akkor a forrasztóanyag túl hideg volt.  
 Ha a forrasztóón fénytelen és kissé lyukacsos vagy kristályos, a darabokat 

valószínűleg elmozdította a lehűlés során.  
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 Ha túl kevés forrasztóón maradt az illesztésben, akkor a forrasztóanyag túl meleg 
volt, vagy a forrasztóón nem olvadt meg megfelelően. 

 Ha a forrasztóón sárga vagy fekete, ez azt jelenti, hogy túl sok lágyforrasztó pasztát 
használt, vagy a forrasztó drót belső magja túlhevült a forrasztás során.  

 Ezt el kell kerülni mindenekelőtt a elektronikus áramkörökben, mivel a savas paszta 
maró hatású és csökkenti az elektromos vezetékrendszer működési élettartamát.  

3.2.1 a forrasztó hegy kicserélése  

Áramtalanítsa a készüléket!  

 A forrasztópisztoly hegye és burkolata egy összekötő elem révén csatlakoztatva van, 
hogy a forrasztópisztolyt kényelmesen meg lehessen javítani és az alkatrészeket 
kicserélni. Hosszabb idejű használat után a hegy kopása miatt a rendszeres 
időközönkénti csere szükséges.  

 A forrasztó hegy cseréje:  

 a. Csavarozza ki a 2 rögzítőcsavart, mely a hegyet és a burkolatot összetartja és 
távolítsa el a régi hegyet.  

 b. Tegye be az új hegyet (1) és szorítsa meg újra a 2 csavarral. A készülék most újra 
készen áll a működésre.  

4 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem! Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, 
áramtalanítsa azt 

4.1 Tisztítás 
 Tartsa a gép szellőzőnyílásait tisztán, hogy megelőzze a motor túlmelegedését 
 Rendszeresen puha ruhával tisztítsa a gép burkolatát, lehetőleg minden használat 

után 
 Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és piszoktól mentesen 
 Ha a piszok nem jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát 

Ne használjon olyan oldószereket mint például alkohol, ammóniás víz, stb. 
Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket 


