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Rendeltetésszerű használat 
Ez a nagy teljesítményű forrasztópisztoly olyan mechanikai munkákhoz alkalmas, amelyek magas hőmérsékletet 
igényelnek.  A forrasztópisztoly két teljesítményfokozattal rendelkezik.  A magas teljesítményfokozat (100 W) 
rövid ideig (max. 12 másodpercig 60 másodpercen belül) alkalmazható, és a kézi fogantyún lévő 

nyomógombbal váltható ki.  Ha a nyomógombot nem működteti, a forrasztópisztoly 30 W teljesítménnyel 

üzemel. A  forrasztóhegy kb 410 °C (30 W) ill. kb. 520 °C (100 W) hőmérsékletet ér el.  

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, pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és 
őrizze azt meg későbbi betekintés céljából.  Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati 
útmutatót is. 
A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek.  Az összes az útmutatóban előforduló 
termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva.  

 

Biztonsági tudnivalók 
Olvassa  figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági 

tudnivalókat. Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a 

szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be,  nem vállalunk felelősséget az 

ebből adódó személyi vagy anyagi károkért.  Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 

szavatosság és a garancia is. 

a) Személyek / a készülék biztonsága 
• A termék  nem játékszer.  Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól. 
• Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve), vagy 
tapasztalatlan, és/vagy kellő ismeret híján lévők használják, kivéve, ha őket a biztonságukért felelős személy 
felügyeli, vagy kioktatta őket a készülék  használatára.  

• A gyerekekre ̈felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek 
kezében.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, 
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és 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: 
- látható károsodást mutat, vagy már nem működik 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.  
• Az elektromos hálózathoz való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a termék típustábláján megadott csatlakozási 
értékek megegyeznek-e a lakását ellátó hálózat adataival.  

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.  A hálózati 
csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszoló aljzatból, hanem az erre kialakított 
fogófelületnél fogja meg. Húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a 
készüléket. 

• Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. 
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélek, és egyéb 
módon se érje mechanikai terhelés.  Kerülje a hálózati kábel túlzott termikus terhelését  nagy hő vagy nagy hideg 
által. Ne módosítsa a hálózati kábelt.  Ha mindezeket nem veszi figyelembe, megsérülhet a hálózati kábel. Egy 
sérült, károsodott hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat. 

• Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló 
aljzatot (pl. a hozzátartozó kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót a 
konnektorból.  Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel. A hálózati csatlakozódugót soha 
nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.  

• A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember 
cserélheti ki a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. 

• A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érjen hozzá! 
• A felforrósodott forrasztópákát mindig hőálló felületre tegye le. Fektesse a forrasztópáka hegyét az 
együttszállított fémállványra. 

• Használat után hagyja szobahőmérsékletre lehűlni a terméket. 
• A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.  Nedvességgel való érintkezését (pl. a 
fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni. 

• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket. Áramütés veszélye! 

b) 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.  

Eltávolítás 
 

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

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 

 
 

Használati útmutató 


