
Használati útmutató az Inland 100 Wattos „Deluxe” Soldering Iron forrasztópákához 
 
 
Ezt a pákát speciálisan ólmozott üvegek (Tiffany üvegek) készítéséhez fejlesztették ki, ennek ellenére ez a 
szerszám kiválóan alkalmas javítási és hobbi munkálatokhoz. 
 
Üzembe helyezés: 
-      Csatlakoztassa a pákát a villamos hálózathoz (220V) 
- Hagyjon néhány percet a pákának a felmelegedéshez. 
- Soha ne érintse meg a pákacsőrt és a fűtőtestet a páka elektromos hálózathoz való csatlakoztatása után. 
- Tisztítsa meg a forrasztandó felületet forrasztás előtt. Makacsabb szennyeződések, oxidációk óvatosan 

finom drótkefével tisztíthatóak. 
- Kenjen forrasztóvizet (vagy forrasztózsírt) a forrasztandó felületre a forrasztóvíz gyártójának útmutatója 

szerint. 
- Mindig minőségi forrasztóónt használjon, legalább 50% tisztaságút. 
- A forrasztás során a pákacsőrt tisztán kell tartani egy pákatisztító szivacson való áttörléssel 
 
 
Fontos információk: 
- A pákát gyermekek 13 éves kor alatt szülői, vagy felnőtt felügyelete nélkül ne használják. 
- Soha ne érintse meg a fűtőfelületet és a pákacsőrt a hálózatba történt csatlakoztatás után, mivel a fémrészek 

különösen magas hőmérsékletre hevülnek. 
- Ez egy forró eszköz, ennek megfelelően mindig hőálló felületre helyezze. 

Ehhez mi az Inland pákatartót (Soldering Iron Stand) ajánljuk, ami egy tökéletes tartó ehhez a pákához. 
- Soha ne mártsa ezt a szerszámot semmiféle folyadékba! 
- Bár ezt a szerszámot Tiffany munkák kivitelezésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas elektromos szerelési 

munkálatokhoz, műszerész feladatokhoz, modell vasút szereléshez, még ékszerkészítéshez is. 
- A pákát csak földelt dugaszoló aljzatba csatlakoztassa! 
- Soha ne húzza ki a pákát a hálózati csatlakozó aljzatból a a vezetéknél fogva. 
- Óvja a vezetéket az éles eszközöktől és a magas hőmérséklettől. 
- Sérült vezetékkel soha ne dolgozzon! 
- A kábelt csak a kereskedelemben kapható hosszabbítókkal toldja. 
- Minden használat előtt ellenőrizze a vezeték épségét, és a pákacsőr rögzítését. A nem megfelelően rögzített 

pákacsőr működési zavarokat (elégtelen üzemi hőfok) és égési sérüléseket okozhat.  
- A pákacsőr berágódásának elkerülése érdekében néha lazítsa ki a pákacsőr rögzítőcsavarját és vegye ki a 

pákacsőrt a fűtőtestből. 
 
Figyelmeztetés! 
     A forrasztás -mivel a forrasztóón ólom tartalmú- károsíthatja az  
     egészséget. Használjon elszívót. Amennyiben már van elszívója győződjön               
     meg annak helyes beállításáról  és működéséről. 
 
További információk: a www.inlandcraft.com oldalon találhatóak 


