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HUHasználati utasítás

A FAHRENHEIT forrasztószett az alábbi tartozékokból áll:
•	 Fahrenheit állomás (transzformátor)
•	 Forrasztópáka 24V, 60W, kerámia fűtőbetétes
•	 Pákatartó + rögzítő csavar
•	 Szivacstartó
•	 Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉSEK!
A készüléket csak földelt dugaszoló aljzattal használhatja!
A forrasztópáka hőmérséklete kb.: 160-480°C. Helytelen használat égést 
vagy tüzet okozhat. Ennek elkerülése érdekében tartsa be a következő 
tanácsokat:
•	 Ne érjen a forrasztópáka- csúcshoz!
•	 Ne használja a terméket gyúlékony anyagok mellett.
•	 Figyelmeztesse a maga körül dolgozókat, hogy a készülék használat 

közben magas hőfokot ér el.
•	 Amikor munkaszünetet tart vagy végzett a munkával, kapcsolja ki a 

készüléket. 
•	 Mielőtt alkatrészeket cserélne ki benne (pl: pákahegy), kapcsolja ki és 

hagyja, hogy elérje a páka a szobahőmérsékletet.
•	 A forrasztóállomást védje a mechanikus sérülésektől.

Hogy elkerülje a készüléket érhető károkat és hogy egy biztonságos 
munkakörnyezetet biztosítson magának, győződjön meg arról, hogy eleget 
tesz e következő pontoknak:
•	 Ne használja a terméket másra, mint forrasztásra.
•	 Ne üsse a forrasztópákát a munkapadhoz, hogy lerázza a rajta maradt 

olvadt forrasztóanyagot.
•	 Ne módosítsa a terméket!
•	 Kizárólag eredeti FAHRENHEIT alkatrészeket használjon!
•	 Nedves környezetben ne használja a készüléket!
•	 A forrasztási folyamat füsttel jár, így győződjön meg arról, hogy a munka 

helyszínének jó-e a szellőzése!
•	 Mialatt a terméket használja, ne csináljon semmit, ami testi vagy fizikális 

kárt okozhat!
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1.	 Beállított hőmérséklet kijelző: 160°C-480°C-ig digitálisan mutatja a 
hőmérséklet szabályzó gombbal beállított hőmérsékletet.

2.	 Pillanatnyi hőmérséklet kijelző: A forrasztópákacsúcs aktuális 
hőmérsékletét mutatja. 

3.	 °C/°F váltógomb: A digitális kijelzőn megjeleníthető a páka hőmérséklete 
°C vagy °F-ban. 

4.	 Hálózati kapcsoló
5.	 Hőmérséklet szabályzógomb +/-: A pákahegy hőmérséklete beállítható 

(kb.: 160-480°C)
6.	 Pákatartó
7.	 Szivacs
8.	 Szivacstartó
9.	 Páka

ÜZEMBE HELYEZÉS

PÁKATARTÓ
Vigyázat!
A szivacs össze van sajtolva, ha nedvesség éri felduzzad. Mielőtt használatba 
venné a terméket, vizezze be a szivacsot és csavarja ki. Helyezze aztán a 
szivacstartóba. Ha száraz szivacsot használ, kárt okozhat a forrasztópáka 
hegyén és a szivacsban is. 

CSATLAKOZÁS
Vigyázat!
Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva a forrasztópáka 
csatlakoztatásakor. Ennek elmulasztása kárt okozhat! Csak akkor 
csatlakoztassa le az állomásról, ha az feszültségmentesítve van.
•	 Tegye be a pákát a pákatartóba.
•	 Csatlakoztassa az állomásba.
•	 Győződjön meg róla, hogy a földelve van-e a hálózati dugaszoló aljzat.
•	 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a földelt dugaszoló aljzatba. 

https://www.metroman.hu/kategoria/muszaki-cikk/muszer-szerszam-alkatresz/forrasztas
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HASZNÁLAT
Kapcsolja be a készüléket. A hőfok szabályzóval állítsa be a kívánt hőfokot és 
rövid időn belül a készülék készen áll a forrasztásra. 
A forrasztópákát helyezzük vissza a tartóba amikor nem használjuk. 

A PÁKAHEGY HASZNÁLATA ÉS RENDBEN TARTÁSA

A PÁKAHEGY  HŐMÉRSÉKLETE
Magas forrasztási hőmérséklet károsíthatja a pákahegyet. Használja mindig 
a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten, ami a minőségi forrasztáshoz 
elegendő. A jobb minőségű forrasztóanyagok jellegzetessége, hogy 
alacsony hőmérsékleten is megfelelő eredménnyel használhatók. Ez 
úgyszintén megvédi a forrasztandó tárgyakat a hő okozta károktól. 

TISZTÍTÁS 
Rendszeresen tisztítsa szivaccsal a pákahegyet, mivel a forrasztás 
által létrejött oxidok és a karbidok szennyeződést okoznak. Ezek 
a szennyeződések pedig meghibásodáshoz vezethetnek vagy 
lecsökkenthetik a pákahegy hővezető képességét. A pákahegyről célszerű 
legalább egy héten egyszer letakarítani minden oxidot. Ez segít megelőzni 
a meghibásodást és a pákahegy hőmérsékletének csökkenését. Soha 
ne hagyja a forrasztópákát magas hőmérsékleten hosszú időre, mert a 
pákahegy fémrészét oxidok lepik el és ez nagymértékben csökkenti a 
pákahegy élettartamát. 

HASZNÁLAT UTÁN
Törölje le a pákahegyet nedves szivaccsal és kenje be forrasztást elősegítő 
adalékkal. Ez segíti megelőzni az oxidációt.

Megjegyzés
Az állomás bekapcsolt, de nem használt állapotban kb. 15 perc után alvó 
módra vált, ebben az állapotban a pákahegy visszahűl kb. 200°C-ra, majd a 
páka megmozdítására pillanatok alatt
visszafűt a beállított értékre. Ez a funkció jelentősen megnöveli  a pákahegy 
és fűtőbetét élettartamát.
 
A PÁKAHEGY ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA
Állítsa be a hőmérsékletet kb. 250°C-ra. Mikor a hőmérséklet stabilizálódik, 
nedves szivaccsal tisztítsa meg a pákahegyet és ellenőrizze annak állapotát. 
Ha a pákahegy el van deformálódva, vagy nagy rétegben szét van marva, 
cserélje ki eredeti FAHRENHEIT hegyre. Soha ne dörzsölje le a pákahegyről 
az oxidokat csiszolóanyaggal, mert az kárt tehet a pákahegy speciális 
bevonatában.



HU Használati utasítás

SPECIFIKÁCIÓK

Hálózati	feszültség 230V, 50Hz

Forrasztópáka 24V, 50Hz

Hőmérséklet	kijelzés 2 x 3 digit LCD

Kijelzés	precizitás 5%

Biztosíték 50x20mm/250V

Hőfokszabályzás 160°C-480°C

Súly kb. 1900 g


