
Zasilacz regulowany  Cyfrowy miernik  Stacja lutownicza  

Instrukcja obsługi .........................2 



2 

Ogólne informacje......................................................................................................................................................4 
Zawarto�� opakowania ..................................................................................................................................4 
Bezpiecze�stwo i uwagi.................................................................................................................................4 
Gwarancja .....................................................................................................................................................4 
Opis panela czołowego..................................................................................................................................5 
Opis tylniego panela ......................................................................................................................................5 

Miernik cyfrowy .........................................................................................................................................................6 
Bezpiecze�stwo .............................................................................................................................................6 
Konserwacja - utrzymanie ............................................................................................................................6 
Podczas u�ytkowania ....................................................................................................................................6 
Opis................................................................................................................................................................6 
Panel czołowy................................................................................................................................................7 
Specyfikacja ..................................................................................................................................................7 

��Napi�cie DC ...............................................................................................................8 

��Pr�d DC .....................................................................................................................8 

��Napi�cie AC ..............................................................................................................8 

��Dioda I ci�gło�� poł�czenia .......................................................................................8 

��Oporno��—rezystancja..............................................................................................9 

��Test tranzystora hFE  (0-1000) ..................................................................................9 
Instrukcja u�ytkowania...................................................................................................................................9 

��Pomiar napi�cia DC ..................................................................................................9 

��Pomiar pr�du DC ......................................................................................................9 

��Pomiar napi�cia AC ..................................................................................................9 

��Oporno��—rezystancja .............................................................................................9 

��Test diody.................................................................................................................10 

��Test tranzystora .......................................................................................................10 

��Słyszalny ci�gły test .................................................................................................10 
Umieszczenie baterii I bezpiecznika............................................................................................................10 

Zasilacz regulowany ...............................................................................................................................................12 
Wst�p...........................................................................................................................................................12 
Opis panela czołowego................................................................................................................................12 
U�ytkowanie.................................................................................................................................................12 
Uwagi ...........................................................................................................................................................12 

Stacja lutownicza ....................................................................................................................................................13 
Wst�p ..........................................................................................................................................................13 
Opis panela czołowego ...............................................................................................................................13 
Temperatura pracy.......................................................................................................................................14 
Groty ............................................................................................................................................................14 
Konserwacja—utrzymanie ...........................................................................................................................14 
Groty zapasowe ...........................................................................................................................................14 
Zapasowa lutownica ....................................................................................................................................14

Spis tre�ci 

Contents 



3 

Dzi�kujemy za zakup produktu 3 w 1.  

Mamy nadziej� , �e nasze urz�dzenie 3 w 1 b�dzie słu�yło Ci dobrze przez długie lata.

W pudełku:  

��LAB1— urz�dzenie 3 w 1  

��Przewody testowe DMM 

��Instrukcja obsługi 

��G�bka  

��Zapasowe groty do lutownicy 

��Bateria 9V DMM 

��Kabel zasilaj�cy  

Przeczytaj uwa�nie i zapoznaj si� z instrukcj� obsługi. Post�puj 
zgodnie z zaleceniami. . 

1. Wprowadzenie 

 
Przeznaczona dla mieszkanców Unii Europejskiej. 
Wa�ne informacje dotycz�ce �rodowiska.  
Ten symbol umieszczony na urz�dzeniu  b�d� opakowaniu wskazuje, �e  wyrzucenie produktu mo�e by� 
szkodliwe dla �rodowiska.   
Nie wyrzucaj urz�dzenia lub baterii  do zbiorczego �mietnika,  tylko do specjalnie przeznaczonych  do tego 
pojemników na urz�dzenia elektroniczne lub skontaktuj si� z firm� zajmuj�c� si� recyklingiem. 
Urz�dzenie mo�esz odda� dystrybutorowi lub firmie zajmuj�cej si� recyklingiem. 
Post�puj zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa dotycz�cymi �rodowiska. 

Je�li masz w�tpliwo�ci skontaktuj si� z firm� zajmuj�c� si� utylizacj� odpadów. 

Bezpiecze�stwo : Ogólne zasady, przepisy dotyczace bezpieczenego korzystania z urz�dzenia 3w1.  
W celu zachowania bezpiecze�stwa nale�y przestrzega� przepisów bezpiecze�stwa. Zamieszczone tu 
instrukcje bezpiecze�stwa nie s� kompletne. Zasady bezpiecze�stwa moga si� zmienia�, w celu uzyskania 
aktualnych informacji prosimy skontaktowa� sie z lokalnymi instytucjami. 

General 

Gwarancja 
Produkt posiada gwarancj� która obejmuje defekty elementów i konstrukcji od momentu zakupu  i na okres dwóch lat od momentu zakupu. 
Gwarancja jest wa�na tylko z oryginalnym dowodem zakupu (paragon, faktura).VELLEMAN Components Ltd ogranicza swoj� odpowiedzialno�� w 
zakresie napraw wad produktów tzn   VELLEMAN Components Ltd według własnego uznania mo�e wymieni� lub naprawi� uszkodzone elementy. 

Koszty i ryzyko zwi�zane z transportem, wyci�ganiem i ustawianiem produktu lub wszystkie inne koszty bezpo�rednio lub po�rednio powi�zane z 
napraw� nie bed� refundowane przez VELLEMAN Components Ltd. VELLEMAN Components Ltd nie jest odpowiedzialny za ewentualne 
uszkodzenia z powodu awarii urz�dzenia.  
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Miernik cyfrowy 
Wy�wietlacz 3 1/2  cyfry 
Automatyczny wska�nik polaryzacji  
Napi�cie DC 200mV do 600V w 5 

krokach 
Napi�cie AC 200V i 600V 
Pr�d DC 200µA do 10A w 5 krokach 
Oporno��—rezystancja  200ohm do 

2Mohm  
Dioda, tranzystor I tester ci�gło�ci 
Funkcja zapami�tywania i buzzer 

Zasilacz regulowany 
Mo�liwo�c wybrania napi�cia 
wyj�ciowego: 
3 - 4.5 -6 - 7.5 - 9 - 12Vdc 
Wyj�cie 1.5A (2A szczyt) 
Wska�nik przeci��enia—dioda 

LED 
Przycisk wł�cz / wył�cz 

Stacja lutownicza 
Lutownica : 24V 
Grzałka ceramiczna  48W z 
czujnikiem temperatury  
Zakres temperatury: OFF– 150 -450°C 
Dostosowana do lutowania 
bezołowiowego. 

Tylnia strona 

Panel czołowy 

General 
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3 1 

1. Główne zł�cze (sprawd�  czy napi�cie AC urz�dzenia jest zgodne z 
napi�ciem AC w Twoim kraju)  

2. Główny przycisk wł�cz/wył�cz, wł�czenie przycisku powoduje 
dostarczenie mocy i zasilania do stacji lutowniczej

3. Bateria   (wi�cej informacji w instrukcji dotycz�cej miernika) 
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1. Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa 
Miernik cyfrowy został zaprojektowany z norm� bezpiecze�stwa IEC-1010. Ta norma odpowiada wymogom 
pomiarów urz�dze� elektronicznych , które nale�� do kategorii przepi�ciowych  (CAT II 300V and CAT I 600V) 
Postepuj zgodnie z instrukcja obsługi, a tak�e zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa co zapewni Ci długotrwałe 
u�ytkowanie urz�dzenia i jego dobry stan. 
Przestrzeganie wy�ej wymienionych standardów bezpiecze�stwa jest zagwarantowane tylko podczas u�ywania 
specjalnych przewodów pomiarowych ,które s� w zestawie. Przewody pomiarowe musz� by� wymienione na 
identyczne.  

2. Symbole bezpiecze�stwa 

   
 Wa�ne informacje dotyczace bezpiecze�stwa zawarte w instrukcji obsługi.  
   

 Umieszczenie bezpiecznika : szczegółowy opis i warto�c w instrukcji. 

��Zanim otworzysz obudow� pami�taj aby zawsze wyj�� przewody testowe z obwodu.  

��Aby unikn�� ryzyka po�aru: przestrzegaj �ci�le okre�lonych warto�ci napi�cia i pr�du  podczas wymiany 

bezpiecznika (F 200mA / 250V)(szybki) 

��Nie korzystaj z  urz�dzenia je�li obudowa nie jest prawidłowo zamkni�ta i przykr�cona.  

��Czyszcz�c urz�dzenie nie u�ywaj  rozpuszczalnika i szorstkich (�ciernych) materiałów. U�yj wilgotnej �ciereczki  

i łagodnego detergentu.  

��Nigdy nie przekraczaj maksymalnych warto�ci.  Warto�� graniczna dla ka�dego zakresu jest zapisana  w 

specyfikacji dla ka�dego zakresu pomiaru.  
��Nigdy nie dotykaj  podczas wykonywania pomiaru nieu�ywanych zł�czy.  

�� Nigdy nie u�ywaj miernika w instalacjach 1-szej kategorii kiedy mierzone napi�cie jest wi�ksze ni� bezpieczna 

granica 600V powy�ej uziemienia.  
��Ustaw  przeł�cznik obrotowy na najwy�szym zakresie kiedy chcesz zmierzy� nieznan� warto�� napi�cia lub 

pr�du.  

��Odł�cz przewody testowe od testowanego obwodu zanim  zmienisz funkcj� przeł�cznikiem obrotowym. 

��Kiedy dokonujesz pomiaru w telewizorze lub zasilaczu impulsowym zawsze pami�taj, �e miernik mo�e zosta�
uszkodzony przez  wysok� amplitud� impulsu. 

��Zawsze uwa�aj kiedy dokonujesz pomiaru napi�cia powy�ej 60Vdc lub  30Vac rms. Trzymaj przewody testowe 

za zabezpieczeniam na izolacji podczas dokonywania pomiaru. 
��Zanim wło�ysz tranzystor do testowania  upewnij si�, �e przewody testowe sa odł�czone.  

��Elementy nie mog� by� podł�czone do zł�cza  hFE kiedy przewody testowe mierz� napi�cie. 

��Nigdy nie dokonuj pomiaru oporno�ci w aktywnych obwodach.  

Bezpiecze�stwo 

Konserwacja—utrzymanie 

 Podczas u�ytkowania  

Opis 

Digital multimeter 

Miernik cyfrowy 
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Panel czołowy 

Opis panela czołowego : 

1 Wy�wietlacz z pod�wietleniem  (pod�wietlenie jest aktywne tylko wtedy kiedy wł�czysz przycisk ON z tyłu 
urzadzenia)  
wy�wietlacz: 3 ½ cyfry, 7 segmentów, wysoko��: 15mm  

2 Przeł�cznik obrotowy
 Ten przeł�cznik słu�y do wybierania funkcji  i zakresów , a tak�e �eby wł�czy� / wył�czy� miernik. 
3 Przycisk pami�ci
 Naci�ni�cie przycisku powoduje zapami�tanie ostatniej warto�ci pomiaru  , symbol " H " pozostanie  na 

wy�wietlaczu a� do momentu kolejnego przyci�nicia. 

4 "10A" zł�cze jack

Wsad� czerwony przewód pomiarowy  do pomiaru pr�du Imax. 10A. 

5 "COM" zł�cze jack
Wsad� czarny przewód pomiarowy . 

1 

4 

5 6 

2 

3 

Specyfikacja 
Miernik jest maksymalnie dokładny w okresie do 1 roku od kalibracji.  Idealne warunki do pomiarów s� w 
temperaturze 18 - 28°C (64°F to 82°F), maksymalna w ilgotno�� powietrza 80%. 

Maksymalne napi�cie pomi�dzy zaciskiem, zł�czem a 
uziemieniem   

CAT I 600V or CAT II 300V 

Bezpiecznik F 200mA / 250V 

Zasilanie Bateria 9V  

Wy�wietlacz LCD, 1999 counts, updates 2-3/sec. 

Metoda pomiaru  
Przetwornik analogowo– cyfrowy z dwukrotnym 
całkowaniem  

Wska�nik przeci��enia  Symbol  "1" na wy�wietlaczu  

Wska�nik polaryzacji  
Symbol "-" wy�wietla sie kiedy jest ujemna 
polaryzacja 

Temperatura pracy 0 do 40°C 

Temperatura przechowywania -10°C do 50°C 

Wska�nik rozładowania baterii  
Symbol " " na wy�wietlaczu  

Digital multimeter 
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1. Napi�cie DC   

Zakres Rozdzielno�� Dokładno��

200mV 100µV ±0.5%  rdg ± 2 cyfry 

2V 1mV ±0.5%  rdg ± 2 cyfry 

20V 10mV ±0.5%  rdg ± 2 cyfry 

200V 100mV ±0.5%  rdg ± 2 cyfry 

600V 1V ±0.8%  rdg ± 2 cyfry 

Zabezpieczenie przeciwprzeci��eniowe  : 250Vrms dla zakresu 200mV i  600Vdc lub rms ac w innych zakresach  

2. Pr�d DC 

Zakres Rozdzielno�� Dokładno��

200µA 0.1µA ±1%  rdg ± 2 cyfry

2mA 1µA ±1%  rdg ± 2 cyfry

20mA 10µA ±1%  rdg ± 2 cyfry

200mA 100µA ±1.5%  rdg ± 2 cyfry

10A 10mA ±3%  rdg ± 2 cyfry

Zabezpieczenie przeciwprzeci��eniowe: bezpiecznik szybki  F 200mA / 250V  (brak bezpiecznika w zakresie10A) 

3. Napi�cie AC  

Zakres Rozdzielno�� Dokładno��

200V 100mV ±1.2%  rdg ± 2 cyfry

600V 1V ±1.2%  rdg ± 2 cyfry

Zabezpieczecie przeciwprzeci��eniowe: 600Vdc lub  rms ac w innych zakresach. 
Zakres cz�stotliwo�ci : 40Hz do  400Hz. Reakcja: �rednia kalibracja w fali sinusoidalnej  rms.  

4. DIODA I CI�GŁO��  

Zakres Opis

Ci�gło�� poł�czenia (mniejsza ni�  60Ω),wbudowany 
brz�czyk 

Wy�wietlenie warto�ci spadku napi�cia przewodzenia 
diody.

Zabezpieczenie przeciwprzepi�ciowe : 250Vdc lub rms ac 

Digital multimeter 
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5. Oporno��—rezystancja 

Zakres Rozdzielno�� Dokładno��

200Ω 0.1Ω ±0.8%  rdg ± 2 cyfry

2kΩ 1Ω ±0.8%  rdg ± 2 cyfry

20kΩ 10Ω ±0.8%  rdg ± 2 cyfry

200kΩ 100Ω ±0.8%  rdg ± 2 cyfry

2MΩ 1kΩ ±1.0%  rdg ± 2 cyfry

Maksymalne napi�cie otwartego obwodu : 3.2V 
Zabezpieczenie przeciwprzeci��eniowe : 250Vdc lub rms ac we wszystkich zakresach 

6. Test tranzystora  hFE  (0-1000)  

Zakres
Testowany 

zakres
Testowany 

pr�d
Testowane 

napi�cie 

NPN & PNP 0-1000 Ib = 10µA Vcd = 3V

Instrukcja obsługi 

1. Pomiar napi�cia DC  

1. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do zł�cza jack  "VΩmA" i czarny przewód pomiarowy do zł�cza jack 
"COM" . 

2. Ustaw przeł�cznik obrotowy w pozycji DCV. Je�li napi�cie pomiaru jest nieznane musisz ustawi�
przeł�cznik obrotowy w najwy�szym zakresie i stopniowo zmniejsz zakres do uzyskania idealnej 
rozdzielno�ci.    

3. Podł�cz przewody pomiarowe do �ródła pomiaru.  

4. Odczytaj warto�� napi�cia na wy�wietlaczu LCD oraz polaryzacji czerwonego przewodu pomiarowego.  

2. Pomiar pr�du DC  

1. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do zł�cza jack  "VΩmA"  i czarny  przewód pomiarowy do zł�cza jack  
"COM"  (podł�cz czerwony przewód  pomiarowy do zł�cza "10A" do pomiaru pomi�dzy 200mA - 10A). 

2. Ustaw przeł�cznik obrotowy (DCA) w dowolnej pozycji.  
3. Otwórz obwód , w którym chcesz dokonac pomiaru pr�du i podł�cz  szeregowo przewody pomiarowe do 

obwodu.  
4. Odczytaj warto�c pr�du i polaryzacji na wy�wietlaczu LCD czerwonego przewodu pomiarowego. 

3. Pomiar napi�cia AC  

1. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do zł�cza jack  "VΩmA" i czarny przewód pomiarowy do zł�cza jack 
"COM"  

2. Ustaw przeł�cznik obrotowy  w pozycji ACV. 
3. Podł�cz przewody pomiarowe do �ródła pomiaru.  
4. Odczytaj warto�� napi�cia na wy�wietlaczu LCD.  

4. Oporno��—rezystancja 

1. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do zł�cza jack  "VΩmA"  i czarny przewód pomiarowy do zł�cza jack 
"COM"  (czerwony przewód ma dodatnia polaryzacj� "+"). 

2. Ustaw przeł�cznik obrotowy w pozycji "Ω" . 
3. Podł�cz przewody testowe do rezystora , który chcesz zmierzy� i przeczytaj warto�c na wyswietlaczu LCD.  
4. Kiedy zaczniesz mierzy� oporno�� (rezystancj�) w obwodzie wył�cz zasilanie i rozładuj wszystkie 

kondensatory zanim zaczniesz test. 

Digital multimeter 
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5. Test diody  

1. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do zł�cza jack  "VΩmA" i czarny przewód pomiarowy do zł�cza jack 

"COM" (czerwony przewód pomiarowy ma dodatni�  polaryzacj� "+".). 

2. Ustaw przeł�cznik obrotowy w pozycji.  

3. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do anody diody , któr� chcesz testowa� i czarny przewód 

pomiarowy do katody diody.  Spadek napi�cia w kierunku przewodzenia diody zostanie wy�wietlony. Kiedy 

podł�czenie jest odwrotne na wy�wietlaczu poka�e si�  "1". 

6. Test tranzystora 

1. Ustaw przeł�cznik obrotowy w pozycji "hFE" . 

2. Sprawd� czy tranzystor mo�e by� testowany pod  NPN lub  PNP i zlokalizuj emiter , baz� i kolektor. Wsad�
przewody pomiarowe we wła�ciwe zł�cza hFE na panelu czołowym. 

3. Odczytaj  warto�� hFE uzskan� podczas testu :pr�d bazy 10µA i  Vce 3V. 

7. Słyszalny test ci�gło�ci  

1. Wsad� czerwony przewód pomiarowy do zł�cza jack  "VΩmA" i czarny przewód pomiarowy do zł�cza jack 

"COM". 

2. Ustaw przeł�cznik obrotowy w pozycji . 

3. Podł�cz przewody pomiarowe do dwóch punktów obwodu który chcesz mierzy�. Je�li jest 

ci�gło�� połaczenia uaktywni si� buzzer.  

Kiedy wy�wietli si� komunikat  " " zmie� bateri�.  

Zmiana baterii jest bardzo prosta, odkr�� wkr�takiem obudow� i umie�� bateri� we wła�ciwym miejscu.  

Wyjmij zu�yt� bateri� i włó� now�. 

��Pamietaj o polaryzacji baterii! 

UMIESZCZENIE BATERII I BEZPIECZNIKA 

Digital multimeter 
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Digital multimeter 

Uwaga

Przed otworzeniem obudowy sprawd	 czy przewody testowe s� odł�czone.  Zanim b�dziesz korzystał 
z urz�dzenia pami�taj  zamkn�� obudow� i przykr�ci� prawidłowo �ruby by unikn�� elektrowstrz�sów.  

��Kiedy bezpiecznik jest przepalony musisz go wymieni� aby urz�dzenie działało.  

Post�puj zgodnie z procedurami  wymiany bezpiecznika (200mA / 250V):

Krok 1 : 
Wyjmij pojemnik baterii i odkr�� �ruby z dolnej płyty. (Zobacz 
rysunek) 

Krok 2 :
Zdejmij cał� doln� płyt�. 

Krok 3 : 
Wyci�gnij moduł miernika co ułatwi Ci zmian� bezpiecznika.  
Zmie� bezpiecznik na taki sam typ 200mA /250V  (szybki) 

Krok 4 : 
Włó� moduł miernika na swoje miejsce , zamontuj doln� płyt� i 
przykr�� j� �rubami , a nast�pnie włó� pojemnik z bateri�.   

Urz�dzenie jest teraz gotowe do u
ycia. 
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Wprowadzenie  

Zasilacz regulowany jest urz�dzeniem  bardzo dokładnym. Zasilacz regulowany DC posiada kolejne  napiecia 
wyj�ciowe : 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V. Znamionowy pr�d wyj�ciowy 1.5A  I pr�d szczytowy  2A. 

Opis panela czołowego : 

1. Przycisk wł�cz / wył�cz aby aktywowa� I dezaktywowa� wyj��ie. 
2. Wska�nik mocy  
3. Zł�cze wyj�ciowe  (-) 
4. Zł�cze wyj�ciowe (+)  
5. Tarcza z podziałk�
6. Wska�nik przeci��enia dioda LED  

Panel czołowy  

1 

2 

3 4 

5 

6 

U�ytkowanie 

Wł�cz urzadzenie głównym przyciskiem z tyłu urz�dzenia , wska�nik mocy powinien si� �wieci� (2) 
Wybierz napi�cie wyjsciowe na tarczy  (5). Podł�cz zł�cze urz�dzenia do zł�cza wyj�ciowego (+)  (4) a nast�pnie 
podł�cz ujemne zł�cze wyj�ciowe urz�dzenia do zł�cza wyj�ciowego (-)  (3). 

U�ywaj�c przycisku ON/OFF (1) mo�esz wył�czy� urz�dzenie.  

Uwaga! 

Wska�nik przeci��enia dioda  LED �wieci si� kiedy pr�d wyj�ciowy jest wi�kszy ni� ten przewidywany w 
specyfikacjach. 

Regulated power supply 

Zasilacz regulowany
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Stacja lutownicza posiada kontrol� temperatury :  dokładna regulacja temperatury : od 150°C do  450°C. 

Stacja lutownicza 48W z czujnikiem temperatury w ceramicznej grzałce.  Grzałka  jest zasilana poprzez transformator 
bezpieczny 24V, grot jest izolowany od sieci zasilaj�cej 220/230V. Zespół obwodów elektrycznych gwarantuje , �e 
urz�dzenie nie zostanie uszkodzone podczas lutowania przez ładunki statyczne.  Groty w zestawie s� wykonane z miedzi 
oraz  pokryte metalow� powłok�. 

Wprowadzenie 

Panel czołowy  

1. Kabel odporny na wysok� temperatur�  
2. Kontrola temperatury    
3. Miejsce na g�bk�
4. Podstawka pod lutownic�   
5. Grot 
6. Osłonka grotu 
7. Wska�nik nagrzewania dioda LED 
8. R�czka 
9. Guma  
10. Element grzewczy—grzałka z czujnikiem 

temperatury  
11. Wska�nik mocy dioda  LED 

Soldering station 

Stacja lutownicza 

Opis panela czołowego : 

1 

2 

3 

4 

7 

11 

5 

6 

8 

9 

10 

1 

Zanim zaczniesz u
ywa� , umie��
lutownic� w podstawce.  Przykr��

podstawk� do urz�dzenia �rub� doł�czon�
do zestawu.  



13 

Temperatura pracy 

Wł�cz urz�dzenie przyciskiem z tyłu , wska�nik mocy dioda LED powinien si� �wieci�.(11) Dobrze wybrana temperatura 
jest podstaw� sprawnego lutowania. Cyna �le si� rozpuszcza w zbyt niskiej temperaturze co skutkuje złym lutowaniem. 
Topnik z cyny wyparowuje kiedy temperatura jest zbyt wysoka, cyna nie rozpuszcza si�, mo�e nast�pi� uszkodzenie 
elementów. Wła�ciwa temperatura i dobra technika lutowania zagwarantuj�  dobry wynik. Najcz�stszy skład cyny: 60% 

cyny (Sn) i 40% ołowiu(Pb).  Nowe cyny bezołowiowe zawieraj� : 99.7% cyny (Sn) i 0.3% miedzi  (Cu) lub  96% cyny (Sn) 
i  4% srebra (Ag). Kiedy wybierasz wy�sz�  temperatur� ni� ta ustawiona pocz�tkowo zapala si� wska�nik -dioda “heating 
LED” (7) a� do uzyskania wybranej temperatury( dioda LED mruga)  

W lutowaniu ołowiowym rekomendowana jest temperatura: 250 do 350°C  
W lutowaniu bezołowiowym rekomendowana jest temperatura: 350 do 400°C  

��Polecamy u
ycie cyny ołowiowej przy naprawie styków ołowiowych.  

��Upewnij si� , 
e gdy nie korzystasz z urz�dzenia pokr�tło temperatury jest w pozycji OFF. 

Groty 

��Zawsze do czyszczenia grotu u�ywaj mokrej g�bki (tylko woda) 

��Wyczy�� grot zawsze przed lutowaniem, po sko�czeniu lutowania zamocz grot w małej ilo�ci cyny. 

��U�ywanie zbyt wysokiej temperatury skraca okres pracy grota.  

��Nigdy nie czy�� grotów materiałami �ciernymi lub pilnikiem.  

��Korozj� na grocie mo�esz wyczy�ci� papierem �ciernym  (600 – 800) lub alkoholem izopropylowym. Po 

wyczyszczeniu, rozgrzej grot i pocynuj go..  

��Zdejmij i wyczy�� grot po ka�dych 20 godzinach pracy lub raz w tygodniu aby unikn�� korozji.  

��Nie u�ywaj agresywnego topnika lub zawieraj�cego chlor. Korzystaj z łagodnego topnika z �ywic�. 

Konserwacja—utrzymanie  

Ostud� grot zanim zaczniesz go czy�ci� lub wymienia�. Wymie� grot odkr�caj�c nakr�tk� na jego osłonie . Wyczy��
osłon� grota dmuchaj�c powietrze do �rodka. Nie zapomnij  chroni� swoje oczy!  
Włó� grot na swoje miejsce i przykr�� nakr�tk�. Przetrzyj wilgotn�  �ciereczk� lutownic� i stacj� lutownicz�. Nie 
u�ywaj detergentów i upewnij si�, �e woda nie  dostaje si� do �rodka.  

Zapasowe groty (rozmiar) 

Soldering station 

BITC10N1 : 1.6mm 
okr�gły 

BITC10N2 : 0.8mm 
okr�gły 

BITC10N3 : 3.0mm �ci�ty 
BITC10N4 : 2.0mm 
punktowy  & �ci�ty

    

Zapasowa lutownica 

LAB1SCS 
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