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4. Felállítás 
Ügyeljen arra, hogy a forrasztási füstelszívó mindig az asztalon 
legyen tárolva.  
A forrasztási füstelszívó nem lehet közvetlenül személyek felett. 

• Szorítsa jól fel az asztal csíptetőt egy stabil, sík asztallapra. A terméket a munkahely közvetlen közelében 
állítsa fel. 

• A megfelelő alkatrészt a készülék hátán lévő sínekbe betolva szerelje fel a csatlakozó csonkot vagy a 
levegőterelő fedelet. 

• Vegye tekintetbe, hogy a csatlakozó csonkot csak egyik oldaláról lehet a vezetősínbe csúsztatni. Szükség 
esetén csatlakoztasson egy elszívó tömlőt a  csatlakozó csonkhoz. 

• Lazítsa meg a rögzítő csavarokat és állítsa a forrasztási füstelszívót a megfelelő  szögbe. Húzza meg jól 
kézzel a rögzítő csavarokat. 

• Az állítható tartókarral a forrasztási füst elszívót a munkaterület felett a kellő magasságba lehet állítani. 

 
5. Üzembehelyezés 

1. Rendeltetésszerű használat • Dugja be a hálózati dugót a konnektorba.  

A forrasztási füstelszívó a forrasztásnál keletkező füstöt elszívja és átszűri egy cserélhető aktívszenes szűrőn. 
Csak egy háztartási dugaszoló aljzathoz szabad csatlakoztatni. Másfajta energiaellátást nem szabad alkalmazni. 
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.  Kerülje el érintkezését nedvességgel. 

 
A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából be lett vizsgálva, és kielégíti az érvényes 
európai irányelvek követelményeit.  A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a 
gyártónál találhatók. 

 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a 
fentiekben leírtaktól eltérő célokra használja, a termék  károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés 
veszélyeket  mint pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. idézhet elő. Olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljából.  Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a 
használati útmutatót is. 

 

2. A szállítás tartalma 
• Forrasztási füst elszívás 

• Kapcsolja be a terméket a BE-/KI-kapcsolóval. 
• Használat után kapcsolja ki a terméket a be-/ki kapcsolóval. 
• Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót  a dugaszoló aljzatból.  

 

6.  Tisztogatás, szűrőcsere 
A tisztogatás vagy a szűrőcsere előtt kapcsolja ki a terméket. Húzza ki a hálózati dugót a 
konnektorból. 
A forrasztási füstöt a készülék egy cserélhető aktívszenes szűrőn vezeti át, amely a  
forrasztási füstben lévő szemcséket abszorbeálja. 
A szűrő hatás fenntartására rendszeresen cserélje ezt a szűrőt, ha láthatóan 
elszennyeződött. 
A szűrőt nem érheti nedvesség vagy víz. 

1. Nyissa fel a rácsot és vegye ki a szűrőt. 
2. Szükség esetén tisztítsa meg a házat egy száraz, nem szöszölő kendővel.  Ne használjon semmilyen 

tisztítószert vagy oldószert. 
3. Cserélje ki a szűrőt egy megfelelő tartalék szűrővel. 
4. Zárja le ismét a rácsot.  

• 2 tartalék aktívszenes szűrő 
• Csatlakozócsonk 
• Levegő elvezető fedél 
• Asztali csíptető 
• Használati útmutató 

 

3.  Biztonsági tudnivalók 
Olvassa  figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a 
biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági rendelkezéseket, és a  szakszerű 
kezeléshez a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat nem tartja be, az ebből 
következő személyi és dologi károkért nem vállalunk  felelősséget.   Ezen kívül ilyen 
esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.   

7. Eltávolítás 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.  
Az elhasználódott készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
eltávolítani.  

 

 
8. Műszaki adatok 

Személyek/ a készülék biztonsága 
• Az összeállításnál ne karcolja össze az asztallapjának a felületét! Használjon védő szőnyeget vagy több 

réteg újságpapírt. 
• Csak kellően stabil asztallaphoz rögzítsük a terméket. Üveg, kerámia vagy kőlapok vagy vékony műanyag 

bevonatú farostlemezek a rögzítésre nem alkalmasak. Ezen kívül nem szabad a terméket polc deszkára vagy 
billegő felületekre erősíteni. 

• A terméket csak megfelelő pozícióban rögzítse. Gondoljon a termék erős karos emelő hatására. 
• Ne támaszkodjon a termékre és ne kapaszkodjon bele. 
• 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. 
• A termék  nem játékszer.  Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek 

kezében.  
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas 

páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól és gőzöktől, valamint oldószerektől.  
• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. 
• Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a használatból, és védje meg a véletlenszerű  

alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem  lehetséges, ha a termék: 
- szemmel látható sérülést szenvedett, 
- nem működik többé rendeltetésszerűen,  
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények  között volt tárolva, vagy  
- szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.  

• Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökésektől, ütéstől vagy leeséstől  akár kis magasságból is 
károsodhat.  

Egyebek 
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy a 

készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.  
• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellylel végeztesse.  
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a 

műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.  
 

 

A jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 
Hirschau   publikációja.  
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy 
elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.  Az 
utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a 
nyomtatás idején. 
A  műszaki adatok és a kivitel módosításának jogát fenntartjuk. 
© 2012 by Conrad Electronic SE. V3_0412_02-JU 

Forrasztási füstelszívó 
Bemenőfeszültség: 220 - 240 V/AC, 50 Hz 
teljesítmény: 23 W 
Érintésvédelmi osztály: 1 
Levegőszállítás 60 m³/h 
Max. asztallap vastagság: 63 mm 
Kábelhossz: 1,5 méter 
Méret  (Szé xMa x Mé): 210 x 210 x 135 mm 
Súly 2320 g 
Aktívszenes szűrő 
Méret (Sz x Ma x Mé):  130 x 130 x 10 mm 
Súly 12 g 


