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SuperPro gáztöltésű kézi forrasztópáka
Rendelési szám: 811238, 817554

A. ábra:
(Lásd az idegen nyelvű leírás tetején.)
Az ábra szövegei:
Gas ON-OFF… = gázáram BE/KI kapcsoló
Gas Inspection…= gáztöltés ellenőrző ablak
Ignition…= gyújtó-kapcsoló
Temperature…= hőmérséklet-szabályzó gomb
FIGYELMEZTETÉS:
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassuk
végig a használati utasítást. A készülék nyomás alatt lévő,
gyúlékony butángázt tartalmaz, ezért óvatosan használjuk. A
készüléket ne tegyük ki tűz lángjának, vagy 50ºC-nál (120ºF)
magasabb hőmérséklet behatásának, pl. az autó
kalaptartóján egy napsütéses napon, stb. Begyújtáskor ne
tartsuk a készüléket a testünk, vagy a szemünk felé.
Gyermekektől távol tartandó.

A NYOMÁS ALATT LÉVŐ TARTÁLLYAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
• A tartályt ne tegyük ki 50ºC-nál (120ºF) magasabb

hőmérséklet behatásának.
• Ha nem megfelelően állítjuk be a hőmérséklet-

szabályzót (túl magas hőmérsékletre), akkor túl erős
gázáram, illetve égés alakulhat ki, esetleg a katalizátor
vörösen pulzál. Alapvető fontosságú, hogy
beindításkor a készülék hegye mindig a szemünktől,
illetve a testünktől ellenkező irányba mutasson.

• Ne használjuk, illetve ne indítsuk be a készüléket
éghető anyagokon, vagy azok mellett.

• A védősapkát még meleg készülékre is
visszarakhatjuk, de gondosan ügyelni kell arra, hogy
amikor a helyére csúsztatjuk, akkor a sapka ne érjen
hozzá a hegyhez, mert ellenkező esetben a sapka
biztosan megsérül.

• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a láng teljesen kialudt,
mielőtt lerakjuk a berendezést.

A GÁZ FAJTÁJA:
A készülék ugyanolyan butángázzal működik, mint az
öngyújtó készülékek. Csak Ronson, Braun, vagy Colibri
gyártmányú szűrt gázt használjunk. Valamennyi folyékony
gáznak láthatónak kell lennie a hőmérséklet-szabályzó alatt
lévő átlátszó ellenőrző ablakon keresztül. A légnemű gáz
önmagában még nem szolgáltat elegendő nyomást.

A BEGYÚJTÁS MENETE (A ábra):
A SuperPro begyújtása egy piezo-elektromos rendszer
segítségével történik. Jegyezzük meg, hogy a begyújtás
menete egy kissé eltérő attól függően, hogy forrasztóláng,
vagy meleg levegő üzemmódban kívánjuk üzemeltetni a
berendezést. Ajánlott a begyújtás rövid gyakorlása.

LÁNG ÜZEMMÓD:
Távolítsuk el a katalizátor-hegyet és a hollandi anyát. A
hőmérséklet-szabályzót állítsuk közepes állásba. Kapcsoljuk
be a gázáramot a kapcsoló (a kapcsolón lévő, a pákahegy
felé mutató nyíl felé) előre tolásával. A piezoelektromos
gyújtókapcsolót húzzuk hátra (villám jel, hátrafelé mutató
nyíl) ütközésig, és gyorsan engedjük visszacsapódni (a
belső rugó megfelelő sebességet biztosít). Ha az ujjunk
nyomásával az indító kapcsoló visszacsapódásának
sebességét lecsökkentjük, akkor a gázáramlás
megszakítása miatt a láng kialudhat. A megfelelő
működtetést ki kell tapasztalni.

FIGYELMEZTETÉS:

Előfordul, hogy használat után a hegy és a hollandi anya
még forró. Hagyjuk őket megfelelően kihűlni a levétel, illetve
megérintés előtt.

FORRASZTÁSI ÜZEMMÓD:
A kiválasztott forrasztóhegyet és a hollandi anyát illesszük a
helyére. A hőmérséklet-szabályzót állítsuk a maximális
állásba. Kapcsoljuk be a gázáramot a kapcsoló előre
tolásával. A gyújtó-kapcsolót húzzuk hátra ütközésig, de a
visszacsapódás sebességét a hüvelykujjunk nyomásával
csökkentsük le annyira, hogy a gáz áramlás megszakítása
miatt a láng kialudjon, és ezáltal lehetővé tegyük, hogy a
katalizátor szabályozza az égést. Ha a hegy alsó részén lévő
kilépőnyílásánál a katalizátor izzik, az a forrasztási
üzemmódban azt jelzi, hogy a készülék megfelelően
működik.
MELEG LEVEGŐS ÉS VÁGÓ ÜZEMMÓD:
A kiválasztott forrasztóhegyet és a hollandi anyát illesszük a
helyére.
A begyújtás menete a forrasztási üzemmódnál leírtakkal
megegyező.
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS:
A pákahegy hőmérsékletét és a gázáramot a hőmérséklet-
szabályzó (a szokásnak megfelelően a készülék gáztöltő
végén van elhelyezve) magas/ alacsony (HI/LO)
tartományon belüli elfordításával szabályozhatjuk. A
hegynek nem szükséges pirosan izzania ahhoz, hogy elérje
a megfelelő forrasztási hőmérsékletet. A hőmérséklet-
szabályzó megfelelő beállítását ki kell tapasztalni.
GÁZTÖLTÉS: (B. ábra). A gázkapcsolónak KI (OFF)
állásban kell lennie a töltés megkezdése előtt.
A töltéshez nem feltétlenül szükséges adaptert használnunk.
Töltéskor a butántöltőt helyezzük a készülék fölé, hiszen a
gáz töltődése a gravitáció és a nyomáskülönbség
következménye. A tartályt és a készüléket töltés közben
teljesen függőleges helyzetben kell tartani, szöget nem
zárhatnak be. Fejezzük be a töltést, ha a szelepből folyni
kezd a gáz. A speciális légtelenítő-szelep gyors és egyszerű
töltést tesz lehetővé.
A HEGYEK CSERÉJE (C. ábra):
A forrasztó-, meleg levegő fúvó- és egyéb hegyek könnyen
eltávolíthatók, illetve felrakhatók a hollandi anya kicsavarása
után, a hegyet, az anyát és a rögzítőgyűrűt lehúzva a
begyújtó szerkezetről. Vegyük ki a hegyet, és cseréljük ki
egy újra, vagy váltsunk egy másik fajta hegyre. Csúsztassuk
be a helyére, és csavarjuk be a hollandi anyát. Az
alkalmazható hegyek a D ábrán láthatók.
FIGYELMEZTETÉS: A hegy kilépőnyílásán 580ºC-nál
melegebb gázok lépnek ki. A SuperPro készüléket soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül. Ha lerakjuk valahova a
készüléket, mindig állítsuk úgy, hogy a kilépő nyílások
felfelé nézzenek, és helyezzük a pákát a védősapkára az
E ábrán látható módon.
Forrasztó hegyek: 580ºC-ig (1,075ºF)
Lángfúvó (hegy nélkül) 1300ºC-ig (2,372ºF)
Forró-levegő fúvó 625ºC-ig (1,150ºF)
Forró vágóhegyek 580ºC-ig (1,075ºF)
C. ábra
(Lásd az idegen-nyelvű leírás alján.)
Az ábra szövegei:
- Retaining… = hollandi anya (a csavarmenetet

elhagytuk a jobb áttekinthetőség kedvéért).
- Katalysator = katalizátor
- Tip = hegy
- Tip Retention…= hegyrögzítő gyűrű
- Iron…= fémtest)
D. ábra
(Lásd az idegen-nyelvű leírás alján.)
Cserélhető hegyek
…
Sp-9 forró-levegő fúvóka
Sp-10 vágóhegy
Sp-11 forró-levegő terelőlap


