
 



XSIS40 – Forrasztóállomás 40W 

Használati útmutató 
 

 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék 

rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! Jelen használati 

útmutató az eredeti fordítása. 

 

Biztonság mindenek előtt!  

Kérjük feltétlenül olvassa el a mellékelt Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy 

személyi sérülést okozhat. 

 

Rendeltetésszerű használat 

A forrasztóállomással az elektromos és elektronikai területen előforduló forrasztási munkát, különböző forrasztó 

anyagok felhasználásával el tudjuk végezni. A készüléket otthoni, barkács felhasználásra tervezték. 

Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő 

mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. 

 

Ha a készüléket túlterhelik, túl nagy erővel nyomják, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a 

felhasználót terheli. 

 

 



Figyelmeztető szimbólumok 

A készülék adatlapján lehetnek jelzések.  

Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban. 

 

 

 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget. 

 

 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt. 

 

 

 

A készülék használata közben mindig viseljen pormaszkot. 

 

 

 

A készülék használata közben mindig viseljen védőkesztyűt. 

 
Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak. 

 

Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük 

vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a 

kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forrasztópáka 

Típus: XSIS40, áramforrás: 230V, 50Hz, 40W. 

Ez a forrasztópáka hőfok-szabályozással van ellátva. 

A teljesítmény 8 és 40 watt között tetszőlegesen szabályozható. 

 

 

 

A forrasztópákához tartozik egy cserélhető “J828 3/64” csavarhúzó hegy. 

 

 

 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Óvatosan csomagolja ki az eszközt. Szerelje fel az eszközre a fém tartót. Nedvesítse meg a szivacsot. Helyezze a forrasztópákát a 

tartóba. Csatlakoztassa az eszközt 230 V feszültségű hálózati áramforráshoz. A billenőkapcsoló segítségével kapcsolja be az 

eszközt. A szabályozó gomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Vegye ki a forrasztópákát a tartóból, vigyen fel 

forrasztóónt a hegyére. Az eszköz készen áll a használatra. 

 

 

Biztonsági figyelmeztetések: 

 

Az XSIS40 forrasztópáka egy biztonságos eszköz, mely megfelel minden vonatkozó biztonsági előírásnak. Azonban, mint minden 

elektromos eszközt, megfelelő körültekintéssel szabad csak használni. Jegyezze meg és mindig kövesse a biztonsági utasításokat. 

1. Gyermekektől tartsa elzártan az eszközt. 

2. A forrasztópákát soha ne használja gyúlékony anyagok közelében. 

3. Ügyeljen arra, hogy a forrasztópáka felforrósodó részei soha ne érjenek hozzá az elektromos tápvezetékhez. 

4. Bármilyen beállítás vagy a forrasztópáka hegyének cseréje előtt mindig győződjön meg arról, hogy az eszköz kihűlt és 

kihúzta a tápfeszültségből. 

5. Ne merítse az eszközt semmilyen folyadékba. 

6. Jól szellőzött helyiségben dolgozzon. 

7. A hegyet törölgetéssel tisztítsa meg, ha forró használjon nedves szivacsot. 

8. Használat után húzza ki az eszköz csatlakozóját a tápfeszültségből, és tárolás előtt hagyja kihűlni. 

9. Védőszemüveg használata javasolt a felforrósodott anyagok szembe kerülésének kivédésére. 

10. A forrasztópákát használaton kívül mindig a fém tartóra helyezve kell tárolni. 

11. A bekapcsolt eszközt soha ne hagyja felügyelet nélkül. 



12.  Amennyiben a tápkábel, vagy az összekötő vezeték megsérült, annak javítását – a kockázatok elkerülése érdekében – a 

gyártó, a gyártó márkaszervize, vagy hasonló képesítéssel rendelkező szakember végezheti. 

 

13. Ez a termék nem kezelhető együtt a háztartási hulladékkal. Az elromlott terméket az elektromos eszközök újrahasznosítására 

kijelölt helyen kell leadni. 

A hulladék szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával elősegíti a természeti erőforrásokkal való környezettudatos gazdálkodást 

és a keletkezett hulladék környezetbarát elhelyezését. 

 

14. Ezt az eszközt nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy a megfelelő tudás és 

tapasztalat hiányában lévő személyek általi használatra tervezték (beleértve a gyermekeket is), kivéve amennyiben a megfelelő 

felügyelet biztosítva van, vagy a használatra vonatkozó utasításokat a biztonságos használatért felelős személy adja meg. 

Gyermekek felügyelete szükséges, hogy ne használhassák játékszerként az eszközt. 

 

 

Alkatrészrendelés 

Alkatrészek megrendelésére lehetősége van postai utánvéttel honlapunkon keresztül: www.novotrading.hu Szerviz 

menüpontjában.  

Ott a következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége: 

• A készülék típusa 

• A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található) 

• Alkatrész megnevezése, leírása  

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.       

http://www.novotrading.hu/szerviz


CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(8/2016 (XII.6.), a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásai szerint) 

 

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

(importőr) 

 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 

(a termék azonosító adatai) 

 

XSIS40 Forrasztóállomás 40W 

 

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak 

 

M E G F E L E L  
 

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 

 

Direktívák 

 

2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD) 

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC) 

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról (RoHS) 

 

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 

 

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-45:2002+A1+A2, EN 62233:2008, 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007 

 

A tanúsító szerv neve: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  

Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Németország 

 

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok 

előírásainak megfelelően. 

 

Budapest, 2017.03.01. 

A nyilatkozattétel helye és kelte 

  

 

 

Dobák István 

Ügyvezető 

 

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására 

feljogosított aláíró neve, P.H.) 

 


