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Forrasztópáka 

Rend. sz. 58 83 56: 300W 
Rend. sz. 58 83 43: 150W 

Rend. sz. 58 84 89: 30/60W 
 

Rendeltetésszerű használat 
A páka erre alkalmas anyagok lágyforrasztására és ónozására való.  
A 30/60W-os változat elektromos alkatrészek, kábelek, vezetőfóliák, stb., a 300W-os pedig réz - ereszcsatornák forrasztására  
alkalmas. 

Ez a termék csak 230V~/50Hz váltakozó feszültségre való csatlakoztatásra engedélyezett. 
A terméket nem érheti víz vagy nedvesség! 
A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában 
hordozza. 

A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!   
A biztonsági tudnivalókat okvetlenül be kell tartani. 
 
Biztonsági előírások 

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvész a garancia. A 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget.  
Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget.  Ezekre az esetekre nincs garancia. 

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.  
• Az eszköz az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, és csak a nyilvános hálózat (230V~/50Hz) védőérintkezős 
dugaszolóaljzatához csatlakoztatható. 
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót, hálózati kábelt, valamint a terméket. 

• A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszolóaljzatból, hanem az erre kialakított 
fogófelületnél fogja meg.  
• Ne hordozza a forrasztópákát a hálózati vezetéknél fogva; óvja a kábelt hőhatástól, olajtól, és éles szélű tárgyaktól. 
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a berendezést. 

• A készülék karbantartása vagy tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.  
• Sérült hálózati csatlakozóvezetékeket soha ne cseréljen sajátkezűleg.  Ilyen esetben válassza le a pákát a hálózatról, és 
vigye szervizbe, javításra. 
• A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség - életveszélyes áramütés veszélye! 

• Ne működtesse a készüléket könnyen gyulladó vagy éghető anyagok, gázok környezetében - robbanásveszély! 
• Sohase végezzen munkát feszültség alatt álló alkatrészeken. A munka megkezdése előtt válassza le az áramellátásról a 
készüléket, amelyen forrasztási műveletet akar végezni, és ellenőrizze a feszültségmentességét. 
• Védje a testét és a szemét a  fröccsenő és folyékony forrasztóóntól. Viseljen a munkánál megfelelő védőöltözéket és 

védőszemüveget. 
• Használjon mindig hőálló alátétet, magához a pákához és a forrasztási művelethez egyaránt. 
• A forrasztásnál keletkező gőzök károsak az egészségre. Szükség esetén használjon megfelelő elszívó berendezést vagy 
szellőztessen gyakran. 

• A készülék nem való gyerek kezébe -  nem játékszer. Tárolja úgy, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá.  
• A terméket csak teljesen kihűlt állapotban szállítsa - égési sérülés- és tűzveszély! 
Ugyanez érvényes, ha pl. pákahegyet cserél (a pákát ilyenkor először le kell választani a hálózatról!). 
• Ipari létesítményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos készülékekre és szerelési anyagokra 

vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait. 
• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsműhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet 
jelenlétében szabad használni.  
 

Üzembe helyezés és kezelés 
A pákahegyet a fűtőtesthez a modelltől függően egy, ill. több csavarral kell rögzíteni. Ezeket teljesen dugja be, majd egyforma 
erősen húzza meg. 

A 150W-os és 300W-os verzióhoz egy tartólemez van mellékelve, amit először megfelelő formára kell hajlítani. 
Ezután helyezze a pákát a tartóra. A páka markolatánál van a be-/kikapcsoló (0 = Ki, I = Be). 

A 30/60W-os verzióhoz pákatartót mellékelünk, spirállal és szivaccsal. A szivacsot vízzel meg kell nedvesíteni; később a 
munka során ezzel kell a pákahegyet tisztítgatni. A tartón levő kapcsolóval lehet a pákát be-/kikapcsolni (0 = Ki) ill. a 
teljesítményt állítani (30W vagy 60W). 
Kontroll- lámpa mutatja, hogy a páka bekapcsolt (lámpa világít) ill. kikapcsolt állapotban van-e. 

Tartson rendet a munkahelyén; használjon hőálló alátétet. 
A művelet előtt mindig ellenőrizze, hogy a pákahegy szorosan be van-e helyezve, és állapota megfelelő-e. 
A forrasztópákát csak rendeltetésének megfelelő munkákhoz használja. 
A pákahegy erősen felmelegszik, ezért nem érintkezhet a bőrrel vagy a test más részeivel; égésveszély! Vegye figyelembe, 

hogy munka után a páka lehűléséhez idő szükséges. 
A forrasztás során az egészségre veszélyes gőzök keletkeznek. Gondoskodjék megfelelő szellőzésről vagy elszívásról! 
Szintetikus anyagot ne melegítsen föl, mert  mérgező és/vagy robbanásveszélyes gőzök vagy gázok keletkezhetnek; sőt, ezen 
anyagok meg is gyulladhatnak. Ne melegítsen folyadékokat - életveszélyes áramütés fordulhat elő! 

Az ólomtartalmú forraszanyagok mérgezőek. Ezért ne egyen, igyon, dohányozzon a készülék használata közben. Munka után 
alaposan mosson kezet. 
• Forrasztás előtt a forrpontokat tisztítsa meg. 
• Helyezze a pákát a tartójára. 

• Dugaszolja be a hálózati dugót egy megfelelő 230V~/50Hz-es földelt hálózati konnektorba. 
• Tegye az ON /OFF kapcsolót ”I” állásba. A 30 / 60W-os verziónál válassza ki a megfelelő fűtőteljesítményt. 
• Ónozza be a pákahegyet megfelelő forraszanyaggal, és melegítse fel a forrasztási helyet. 
• Adagoljon elegendő forraszt, úgy, hogy az szétfusson. Vegye el a pákát a forrpontról, és hagyja kellőképpen lehűlni. 

• Tisztítsa meg a pákahegyet úgy, hogy még forró állapotban a megnedvesített szivacsba törölgeti. 
• A munka befejezése előtt ónozza be a pákahegyet ismét; utána kapcsolja ki a pákát (”0” kapcsolóállás) és húzza ki a hálózati 
dugót. Tegye a pákát a tartójára, és hagyja teljesen lehűlni. 
A pákahegy cseréje 

• Válassza le a pákát a hálózatról (húzza ki a hálózati dugót!). 
• A hegy cseréje előtt hagyja a forrasztópákát teljesen lehűlni. 
• Csavarja ki a pákahegy tartó csavarokat. 
• Húzza ki a hegyet a helyéről, és tegye be az újat. 

• Húzza meg ismét a csavarokat. 
• Ellenőrizze, hogy a pákahegy jól és biztosan illeszkedik. 
 
Műszaki adatok 

Üzemi feszültség: 230V~/50Hz 
Teljesítmény felvétel, rend.sz.  58 83 56:  300W 
rend.sz.  58 83 43: 150W 
rend.sz.  58 84 89: 30/60W 

Érintésvédelmi osztály: I 
 

Ártalmatlanítás 
Elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. 

Élettartamának végén ártalmatlanítsa a terméket a vonatkozó törvényi előírások szerint. 


