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Rendeltetésszerű használat: 
A forrasztási füstelszívó a forrasztásnál keletkező füstöt elszívja és 
átszűri egy cserélhető aktívszenes szűrőn. 
A készülék az 1 érintésvédelmi osztálynak megfelelően (védővezetővel) 
van kialakítva és csak a nyilvános elektromos közműhálózat 
védőföldeléssel ellátott, 230V~ 50Hz, dugaszoló aljzatához szabad 
csatlakoztatni. 
Kedvezőtlen környezeti feltételek mellett a használat nem megengedett. 
Kedvezőtlen környezeti feltételnek tekintendők:  
■ Nedvesség vagy túl magas páratartalom 
■ Por és éghető gázok, gőzök vagy oldószerek; 
A fentiektől eltérő alkalmazás nem engedélyezett. 
Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat! 
A szállítás tartalma 
Forrasztási füstelszívó 
2 tartalék aktívszenes szűrő 
Használati útmutató 
Biztonsági tudnivalók: 

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó 
hibák esetében elvész a garancia. A következményes 
károkért, és a szakszerűtlen kezelésből, vagy a 

biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi, vagy 
személyi károkért nem vállalunk felelősséget! 
A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel a 89/336/EGK 
számú (EMC) és a 73/23/EGK számú (kisfeszültségre vonatkozó) 
irányelvnek. 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad 
önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. 
A készülék nem játék, és nem való gyermekek kezébe. 
Ne fogja meg a készüléket és a hálózati dugót vizes vagy nedves kézzel.  
mert ez életveszélyes áramütés veszélyével jár. 
A dugaszolót mindig csak a fogantyújánál fogva húzza ki a dugaszoló 
aljzatból. A forrasztási füstelszívót csak száraz beltéri helyiségekben 
használja. Nedves helyiségekben való használata tilos. 
Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, az gyerekek számára 
veszélyes játékszerré válhat. 
Ipari létesítményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek 
az elektromos készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-
megelőzési rendszabályait. 
Iskolákban és más oktatási intézményekben, hobbi- és öntevékeny 
barkácsoló műhelyekben a műszert csak szakértő személyzet 
jelenlétében szabad használni. 
A hálózati kábel fixen van beszerelve és nem cserélhető. Sérült hálózati 
vezetéknél helyezze a készüléket üzemen kívül és biztosítsa újból 
üzembe helyezés ellen. Ártalmatlanítsa a készüléket az érvényes 
előírások szerint. 
Ügyeljen arra, nehogy tárgyakat szívjon be, vagy hogy ilyenek az elszívó 
rácsán keresztül a készülék belsejébe kerüljenek. 
A ház és a csatlakozó vezeték nem kerülhet forró tárgyakkal, 
forrasztópákával stb. érintkezésbe. 
Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan 
használni, akkor helyezzük üzemen kívül és akadályozzuk meg a véletlen 
használatát. A  
veszélytelen működés már nem lehetséges akkor feltételezhető, ha: 
■ a készüléken látható sérülések vannak,, 
■ a készülék nem működik, valamint 
■ hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva vagy 
súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 
A készülék felállítása és csatlakoztatása 
Állítsa fel a forrasztási füstelszívót a forrasztási hely közelébe. 
A felállítás felülete legyen sík és stabil. 
A forrasztási füstelszívót a tetején lévő kengyelnél fogva lehet szállítani. 
Irányítsa a szellőzőt közvetlenül a forrasztási felületre és rögzítse ezt az 
állást a két oldalsó szorítópofával. 

Csatlakoztassa a hálózati dugót egy védőföldeléssel ellátott dugaszoló 
aljzatba. 
 
 
Üzembe helyezés 
A forrasztási füstelszívó a felső részén lévő billenőkapcsolóval 
kapcsolható be és ki. 
0 = ki 
I = be 
Ha nincs szükség a forrasztási füstelszívóra, mindig kapcsolja ki. 
Karbantartás, tisztítás és szűrőcsere 
Alkalmi tisztogatáson és a szűrőcserén kívül a forrasztási füstelszívó 

karbantartást nem igényel. 
Tisztogatás ész szűrőcsere előtt húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót az aljzatból. 
A csavarokkal lezárt burkolatot nem szabad felnyitni. 

A tisztításhoz használjon tiszta, szálmentes, antisztatikus és enyhén 
megnedvesített kendőt. Ne használjon súrolószert, vegyszer- vagy 
oldószertartalmú tisztítószereket. 
 
Szűrőcsere 
A forrasztásnál keletkező füst át van vezetve egy cserélhető aktív szén 
szűrőn, amely adszorbeálja a forrasztási füstben lévő szemcséket. 
A szűrő hatás fenntartására rendszeresen cserélje ezt a szűrőt ha 
láthatóan elszennyeződött. 
A szűrőcserénél a következőképpen járjon el: 
Hajtsa fel a forrasztási füstelszívó előoldalán lévő fém rácsot. 
Vegye ki a készülékből az elhasznált szén szűrőt és helyezzen be egy 
újat. Két tartalék szűrő mellékelve. 
Hajtsa le a védőrácsot és kattintsa be a műanyag felfogásba. 
A forrasztási füstelszívó újra teljesen működőképes és használható. 
 
Eltávolítás 
Selejtezze a készüléket üzemideje végén az érvényes törvényi előírások 
szerint. 
 
Műszaki adatok 
Feszültség: 220 V – 240 V AC 
Teljesítmény: 23 W 
Levegő szállítás: 60 m3/óra 
Nettó súly: 1450 g (beleértve a 2 szűrőt) 
Méret: 255 x 165 x 260 mm. 
Szűrő méret: 130 x 130 x 10 mm 

Érintésvédelmi osztály: 


