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Forrasztóállomás LCD-vel és kerámia fűtőelemmel 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

1. Bevezetés és leírás 
Az Európai Unió minden polgárának! 

Fontos környezetvédelmi információk a készülékről. 

A készüléken vagy a csomagoláson látható szimbólum azt jelzi, hogy a készüléknek az élettartama 
leteltével történő eltávolításával kárt okozhat környezetének. Az egységet (vagy a használt 
elemeket) ne távolítsa el a szelektálatlan háztartási hulladék közé; az egységet vagy a használt 
elemek eltávolítását egy erre szakosodott cégnek kell elvégeznie újrahasznosítás céljából. A 
készüléket adja vissza a kereskedőnek, vagy vigye el egy helyi hulladékhasznosító vállalathoz.  
Vegye figyelembe a helyi környezetvédelmi előírásokat.  

Ha kétsége van, érdeklődjön a helyi hatóságoktól az eltávolítás irányelveiről. 

Köszönjük, hogy a VTSSC40N  beszerzése mellett döntött! Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt 
olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót.  Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szállítási sérülései. Ha ez a 
helyzet, ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőhöz.  

Ez a készülék hőmérséklet vezérléssel (150°C ... 450°C) és egy digitális hőmérséklet kijelzéssel rendelkezik, 
ami egyidőben mutatja a beállított és tényleges hőmérsékletet. 

A VTSSC40N egy 48 W-os forrasztóállomás, a kerámia fűtőelemében egy hőmérséklet érzékelővel. A fűtőelem 
tápellátását egy biztonságos 24 V-os transzformátor biztosítja és a forrasztóhegy teljesen el van szigetelve a 
hálózattól. Hibás működés esetén az LC kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg és egy akusztikus jelzés hallható. 
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1 LCD hőmérséklet kijelző (kijelző pontossága: 5%) 

2 Hőmérsékletvezérlés 

3 Vas állvány 

4 Szivacs tartó rekesz 

5 Forrasztópáka csatlakozó 

6 BE/KI kapcsoló 

7 Forrasztópáka 

a hátoldalon: biztosíték tartó (250V/1A 5x20mm: 
FF1N) 

 

 

 

Standard bit 

Tartalék 

forrasztópáka 

Tartalék bit 

Méret Súly 

Környezeti feltételek 

BITC10N1 

VTSSC40N/SP 

BITC10N2, BITC10N3, BITC10N4 

185 x 100 x 170mm 

1,58kg 

+5><+40°C; RH<85% 

 

2. Biztonsági előírások 
 

 

� A készülék hibás alkalmazása tüzet okozhat. 

� Legyen óvatos, amikor a készüléket éghető anyagokat tartalmazó helyiségben használja 

� A hő előidézheti, hogy az éghető anyagok meggyulladjanak, még akkor is, ha azok nem láthatók. 

� Ne használja a készüléket robbanékony atmoszférájú helyiségben. 

� Hagyja kihűlni a forrasztópákát a tartóban, mielőtt elpakolná. 

3. Útmutatás a kezeléshez 
1. Vizsgálja meg, hogy a hálózati feszültség a készülék üzemi feszültségével megegyezik-e, mielőtt 

csatlakoztatja. 

2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szállítási sérülései. 

3. Csatlakoztassa a forrasztópákát a 4 pólusú dugóval és húzza meg jól az anyát. 

4. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsolóval és állítsa be a nyomógombokkal a kívánt hőmérsékletet. 
Egy rövid gombnyomás 1°-nyi módosítást jelent; ha a gombot benyomva tartja, gyorsabban 
szabályozhatja a hőmérsékletet (10°-os lépésekben). 

A beállított hőmérséklet tárolódik, ha következő alkalommal használja a VTSSC40N-t,  a kijelzőn 
automatikusan az utoljára tárolt hőmérséklet látható. 

4. Tudnivalók új forrasztóhegyekhez 
1. Kapcsolja be a készüléket és állítson be 250°C-os hőmérsékletet. 

2. Vonja be a forrasztóhegyet forrasztóónnal, ha a hegy hőmérséklete elérte a 250°C-ot. 

3. Ne használja a készüléket 3 percig 250°C-os hőmérséklettel, majd ezután válassza ki a kívánt hőmérsékletet. 

A forrasztópáka használatra kész, ha eléri a beállított hőmérsékletet. 

5. Hibás forrasztóhegyek: lehetséges okok 
� A hegy nincs eléggé beónozva. 

� A hegy egy száraz vagy piszkos szivaccsal vagy kendővel vagy nagy kéntartalmú felülettel került 
érintkezésbe. 

� Érintkezés áll fenn a hegy és szerves vagy vegyi anyagok között, mint pl. műanyag, szilikon, zsír, stb. 

� Nem tiszta a forrasztóón, és/vagy alacsony óntartalmú. 

6. Fontos tudnivalók 
� Távolítsa el és tisztítsa meg a forrasztóhegyet magas vagy átlagos igénybevételt követően. Javasoljuk, 

hogy ha napi szinten használja a forrasztóállomást, naponta tisztítsa a forrasztóhegyet. Távolítsa el a 
forrasztóón maradványt. Soha ne tisztítsa a hegyet súrolószerrel. 

Figyelem! Ha nem használja a készüléket, mindig álló helyzetbe. Működés közben ne 
hagyja felülgyelet nélkül! 
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� Mindig ónozza be a hegyet, mielőtt visszateszi az állványba, kikapcsolja a készüléket vagy hosszú távon 
nem használja azt. Használat előtt tisztítsa meg a hegyet egy nedves szivaccsal vagy a forrasztóhegy 
tisztítónkkal (Cikkszám: VTSTC). 

� Ne használjon  400°C-nál magasabb hőmérsékletet hosszabb ideig, mivel ez lerövidíti a forrasztóhegy 
élettartamát. 

� Soha ne hevítse a forrasztópákát forrasztóhegy nélkül: ez károsítja a fűtőelemet és a 
hőmérséklet érzékelőt. 

� Ne nyomja meg túl keményen a hegyet ha forraszt, ez nem javítja a hőátvitelt és károsítja a hegyet. 

� A biztosítékot csak akkor cserélje, ha a készüléket kikapcsolta és leválasztotta a hálózatról. 
 

Ezt a készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. A Velleman NV nem vállal felelősséget a 
készülék (helytelen) használatából fakadó károkért vagy sérülésekért. Ha a termékről és a 
legújabb változatokról több információt igényel, keresse fel a www.velleman.eu honlapot. 
Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli változtatások jogát.  

 

 


