
Sicherheitshinweise - Consignes de sécurité - Veiligheidsinstructies - Norme di sicurezza - Safety
information - Säkerhetsanvisningar - Normas de seguridad - Sikkerhedshenvisninger - Indicações
de segurança - Turvallisuusohjeet - √‰ËÁ›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ - Güvenlik uyar∂lar∂ - Bezpeãnostní pokyny
Wskazówki bezpieczeƒstwa - Biztonsági utasítások - Bezpeãnostné pokyny - Varnostna navodila -
Ohutustehnikaeeskirjad - Saugos taisyklòs - Dro‰¥bas pasÇkumu instrukcija - רובע לארשי



Biztonsági utasítások
Az egészségkárosodás, valamint az áramütés,  a sérü-
lés-, az égés- és a robbanásveszély elkerülése érdeké-
ben figyelembe kell venni az alábbi biztonsági
elŒírásokat. A biztonsági elŒírások be nem tartása
baleset- és életveszélyt jelent. Tartsa az üzemeltetési
utasítást és a biztonsági utasításokat jól látható helyen,
a forrasztószerszám közelében.

Rendeltetésszerı használat
A hálózati kábelt csak az erre megfelelŒ hálózati
csatlakozó aljzatba vagy adapterbe szabad bedug-
ni.

Ne terhelje túl a forrasztószerszámot.
A forrasztószerszámot csak a megadott feszültség és a
megadott nyomás ill. nyomástartomány mellett mıköd-
tesse.

Alkalmazzon megfelelŒ forrasztószerszámot.
Ne használjon túl gyenge teljesítményı forrasztószers-
zámot munkálataihoz. Ne használja a forrasztószers-
zámot olyan célokra, amelyekre az nem való.

Tartozékok
Csak az üzemeltetési utasítás tartozéklistáján
szereplŒ, vagy a gyártó által engedélyezett tartozéko-
kat vagy kiegészítŒ eszközöket használja. A WELLER
tartozékokat vagy kiegészítŒ eszközöket csak eredeti
WELLER készülékeken használja. Más szerszámok és
más tartozékok használata sérülésveszélyt jelenthet az
Ön számára.

Használata más WELLER készülékekkel.
Ha a forrasztószerszámot más WELLER készülékekkel
ill. kiegészítŒ eszközökkel csatlakoztatva üzemelteti,
akkor az ezekre vonatkozó, az üzemeltetési utasítás-
ban felsorolt figyelmeztetŒ utasításokat is figyelembe
kell venni. Minden alkalmazott eszközt csak kifogásta-
lan állapotban szabad használni.

Munkahelyi biztonság
Vigyázat, égésveszély!
A kikapcsolás, illetve a kivétel után is szükséges a for-
rasztócsúcsot / fıtŒbélyeget még egy kis ideig hıteni. A
forrasztási folyamat után a forrasztott darab és a mun-
kadarabtartó még forró.

Ügyeljen a környezeti hatásokra.
Ne használja a forrasztószerszámot nedves vagy nyir-
kos környezetben. 

Óvja magát az áramütéstŒl.
Kerülje az érintkezést a földelt alkatrészekkel, pl. csö-
vekkel, fıtŒtestekkel, tızhelyekkel vagy

hıtŒszekrényekkel.

Gyermekeknek és illetékteleneknek tilos a munkat-
erületen tartózkodniuk. 
Ne engedje, hogy idegenek megérintsék a forrasztós-
zerszámot vagy a kábelt. Az idegeneket tartsa távol a
munkahelyétŒl. Ez a készülék nem olyan személyek
(gyermekeket is beleértve) részére készült, akik korláto-
zott testi, szellemi képességekkel vagy érzékszervi fogy-
atékossággal rendelkeznek, vagy a készüléket tapaszta-
lat és/vagy tudás hiányában használják, kivéve ha egy a
biztonságukért felelŒs személy felügyeli vagy eligazítja
Œket a készülék használatakor.
A gyermekekre legyenek figyelemmel, hogy biztosan ne
játszanak a készülékkel.

Tartsa a forrasztószerszámot biztonságos helyen.
A használaton kívüli forrasztószerszámot száraz,
magasan fekvŒ vagy zárt, gyermekek által el nem
érhetŒ helyen kell tárolni. A nem használt forrasztós-
zerszámot kapcsolja feszültség- és nyomásmentes
helyzetbe.

A forrasztópákát tartsa mindig a készülékkel együtt
szállított biztonsági pákatartóban. Biztosítson biztonsá-
gos távolságot a biztonsági pákatartótól.

Figyelem!
Tızveszélyt idéz elŒ, ha letakarja a forrasztókészüléket,
illetve a biztonsági pákatartót. Mindig hagyja szabadon
a forrasztókészüléket, illetve a biztonsági pákatartót.

A személyi védŒfelszerelés meg kell hogy feleljen a
munkahely biztonságtechnikai követelményeinek.
Égésveszély a folyékony forrasztóón miatt. Védje
magát a lefröccsenŒ óntól. 
Viseljen megfelelŒ védŒöltözetet, hogy megóvja magát
a megégéstŒl. 
Óvja szemeit, és viseljen védŒszemüveget. 
Ragasztók feldolgozásakor különösen a ragasztógyár-
tó figyelmeztetŒ utasításaira ügyeljen. 

Használjon forrasztási füst-elszívást.
Ha rendelkezésre állnak a berendezések a forrasztási
füst-elszívó csatlakoztatásához, gyŒzŒdjön meg ezek
csatlakoztatásáról és helyes használatáról. 

Ne használja a kábelt olyan célokra, amikre az nem
alkalmas.
Soha ne tartsa a forrasztószerszámot a kábelnél fogva.
Ne használja a kábelt arra, hogy kihúzza a dugót a
csatlakozó aljzatból. Óvja a kábelt a hŒtŒl, az olajtól és
az éles szegélyektŒl.
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Biztosítsa a szerszámot.
A munkadarab rögzítéséhez használjon befogó szer-
kezeteket. Így biztosabban megtartható mint kézzel, és
azonkívül ily módon mindkét kezével szabadon kezel-
heti a forrasztószerszámot.

A készülék kinyitása elŒtt húzza ki a dugót a csat-
lakozó aljzatból.
Ne hagyjon bent semmilyen karbantartószerszá-
mot.
Bekapcsolás elŒtt ellenŒrizze, hogy a kulcsok és a
beállító szerszámok el legyenek távolítva.

Kerülje a véletlen üzemeltetést.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló ki legyen
kapcsolva amikor a készülék dugóját a csatlakozó alj-
zatba dugja, ill. a készüléket a hálózatba csatlakoztat-
ja. A villamoshálózatba kapcsolt forrasztószerszámot
ne tartsa a kezében úgy, hogy közben az ujja a háló-
zati kapcsolón van.

A forrasztószerszámot csak mıszakilag kifogásta-
lan állapotban szabad üzemeltetni.
A védŒberendezéseket nem szabad üzemen kívül
helyezni. Az üzemzavarokat és hibákat azonnal el kell
hárítani. A forrasztószerszám minden használata elŒtt
meg kell vizsgálni, hogy a védŒberendezések vagy az
enyhén sérült alkatrészek kifogástalanul és rendelte-
tésszerıen el tudják-e látni feladatukat. EllenŒrizze,
hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul mıködnek-e
és nem szorulnak-e, vagy nem sérültek-e az alkatrés-
zek. Az összes alkatrésznek jól felszereltnek kell lennie
és minden feltételnek meg kell felelniük ahhoz, hogy a
forrasztószerszám kifogástalan mıködését garantál-
ják. A sérült védŒberendezéseket és alkatrészeket
szakszerıen, elismert szakmıhelyben meg kell javít-
tatni vagy ki kell cseréltetni, hacsak az üzemeltetési
utasításban nincs más megadva.

Ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészeken.
Az antisztatikus kidolgozású forrasztószerszámokon a
markolat vezetŒképes.

A hatályos biztonsági rendelkezéseket és balese-
telhárítási elŒírásokat figyelembe kell venni.

Személyi feltételek 
A munkahelyen uralkodó rendetlenség növeli a
balesetveszélyt.
Amikor nem használja, mindig helyezze a forrasztós-
zerszámot az eredeti tartójába. Ne vigyen gyúlékony
tárgyakat, folyadékokat vagy gázokat a forró forrasz-
tószerszám közelébe.

Kerülje az abnormális testtartást.

Munkahelyét ergonómiailag helyesen alakítsa ki, kerül-
je a testtartási hibákat munka közben. A testtartási
hibák testtartási sérüléseket okoznak. Mindig a
megfelelŒ forrasztószerszámot használja.

Legyen figyelmes.
Figyeljen oda arra, amit csinál. Ésszel végezze a mun-
káját. Ne használja a forrasztószerszámot, ha nem tud
rá koncentrálni.

Karbantartás és javítás
Ápolja gondosan a forrasztószerszámot.
Hogy jobban és biztonságosabban tudjon dolgozni,
tartsa a forrasztószerszámot tisztán.
Kövesse a forrasztócsúcs cseréjére vonatkozó utasítá-
sokat, valamint a szerszámok és készülékek ide vonat-
kozó karbantartási utasításait.
A karbantartási munkákat csak szakképzett 
személyzet végezheti.
A karbantartási munkák elŒtt a forrasztószerszámot le
kell hıteni és feszültségmentes helyzetbe kell 
kapcsolni.
Rendszeresen ellenŒrizzen minden csatlakoztatott
kábelt és tömlŒt.
A hibás villamos szerszámok minden további haszná-
latát azonnal fel kell függeszteni.
A javításokat csak elismert szakember végezheti. Csak
eredeti WELLER pótalkatrészeket használjon.

A forrasztószerszámot villamos szakemberrel javít-
tassa.
Ez a forrasztószerszám megfelel a vonatkozó bizton-
sági rendelkezéseknek.
A javításokat csak villamos szakember végezheti,
melyek során eredeti WELLER pótalkatrészeket kell
használni; ellenkezŒ esetben balesetek fordulhatnak
elŒ.

KiegészítŒ biztonsági utasítások
HŒlégsugaras készülékek
A hŒlégsugaras készülékeknél nem szabad gyúlékony
gázokat bekötni. 
A hŒlégsugarat nem szabad személyekre irányítani, ill.
nem szabad a hŒlégsugárba nézni.
Inert gázok esetén gondoskodni kell az elegendŒ
szellŒzésrŒl. 

Forrasztási füst-elszívás
A berendezés üzemeltetŒje felelŒs a törvényes káros
anyag kibocsátási határérték betartásáért a munkahe-
lyen. A forrasztási füst-elszívást nem szabad gyúléko-
ny gázok elszívására használni.
Az elszennyezŒdött szırŒt, mint veszélyes hulladékot,
el kell távolítani.
Kövesse a szırŒcserére vonatkozó utasításokat.
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