
HOBBYKIT  FORRASZTÓ PÁKA 
 
Használat 
A páka tartót a hajtási leírás szerint hajtsuk fel. Tegyük a pákát a tartóba. Ne 
tegyünk olyan tárgyakat a páka környezetébe, amelyek könnyen 
kigyulladhatnak. Dugjuk be a vezetéket a konnektorba, figyeljünk a helyes 
feszültségre. Várjuk meg, míg a páka teljesen felmelegszik és máris 
használhatjuk. 
 
Figyeljünk arra, hogy a pákacsőr ne égjen bele a pákába. Vegye ki rendszeresen 
a páka csőrt így elkerülheti a beégést. A pákacsőrt egy erre előírt, vízzel 
benedvesített szivacsban tisztítsuk. A pákát mindig a tartóba helyezze vissza. 
 
Biztonsági felhívások 
A gyártó nem vállal felelősséget a pákáért, hogy ha nem az előírásoknak 
megfelelően használjuk. A leírásokat gondosan olvassuk el és azt a munkahely 
közelében akasszuk fel. Sérüléseket okozhatunk, ha nem vesszük figyelembe az 
előírásokat. 
 
   
Felhívások 
 
1. Munkahelyén tartson rendet. 
Ha nem használja a pákát, akkor mindig tegye a hozzávaló tartóba. Ne tegyen 
semmiféle égő tárgyat a páka közelébe. 
 
2. Vegye figyelembe a környezete befolyásait. 
Ne használja a pákát nedves vagy vizes környezetben. 
 
3. Védje magát az áramütéstől. 
Kerülje a földelt tárgyakkal való érintkezést, pl. csövekkel, fűtőtesttel, 
tűzhellyel. 
 
4. Tartsa távol a pákát a gyerekektől. 
Ne hagyja, hogy más megérintse a pákát vagy a kábelt. Tartson távol más 
személyeket a munkahelyétől. 
 
5. Tartsa a pákát biztonságos helyen. 
Amikor nem használjuk a pákát, akkor egy magas, száraz, zárt és a gyerekektől 
távollévő helyen tároljuk. 
 
6. Ne terhelje túl a pákát. 
Kizárólag az előírt feszültséggel használja. 



 
 
7. Mindig a megfelelő pákát használja. 
Ne használjon kis teljesítményű pákát a munkájához. Ne használja olyan 
dolgokra amihez nem alkalmas. 
  
8. Hordjon megfelelő munkaruhát. 
A páka használata tűzveszélyes, ezért használjunk olyan védőruhát, ami a tűztől 
is megvéd. 
 
9.  Védje a szemét. 
 Hordjon védőszemüveget. Védje magát a forró cin spriccelésétől. 
 
10.  Használjon elszívót. 
Ha van már elszívója, győződjön meg róla, hogy a megfelelő helyen és módon 
használja. 
 
 
11.  Ne használja a vezetéket olyan dolgokra amire nem alkalmas. 
Soha ne vigye a pákát a vezetéknél fogva. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a 
pákát a konnektorból. Védje a vezetéket a hőtől, olajtól és az éles eszközöktől. 
 
12.  Biztosítsa le a munkadarabot. 
Használjon szorító eszközöket. Biztosabb mint kézzel tartani és így mind két 
keze szabad marad. 
 
13.  Kerülje a szokatlan testhelyzetet. 
Alakítsa a munkahelyét ergonómiailag helyesen, hogy kényelmesen és 
hatékonyan dolgozhasson. 
 
14.  Gondosan tisztítsa a pákát. 
Hogy jobban és biztosabban dolgozhasson tartsa mindig tisztán a pákát. Mindig 
kövesse az előírást. Javítást csak az ehhez értő szakember végezhet. Kizárólag 
Weller hozzávalókkal helyettesítsük a hibás részeket.  
 
15.  A páka szétszedése előtt húzza ki a pákát a vezetékből. 
 
16.  Ha nem használja a pákát soha ne hagyja bedugva. 
 
17.  Hosszabbító a szabadban. 
Ha szabadban dolgozik kizárólag az előírt hosszabbítót használja. 
 
18.  Legyen figyelmes. 



Figyeljen arra, amit csinál. Csak akkor használja a pákát amikor teljes 
koncentrációra képes. 
 
19. Ellenőrizze a pákát használat előtt, hogy nehogy sérülés legyen rajta. 
Ellenőrizze a mozgatható részeket, hogy nehogy be legyen ragadva. 
 
20. Vigyázat. 
Csak olyan tartozékokat használjon amelyek a kelléklistán szerepelnek. 
Használjon Weller tartozékokat. Más tartozék használata sérülés veszélyes lehet. 
 
21. A pákát mindig elektronikai szakemberrel javítsa. 
Ő is csak Weller tartozékokat használjon, különben sérülés veszélyes lehet. 
 
22. Ne dolgozzon feszültség alatt álló tárgyakkal. 
 
 
 
 
23. Használat más Weller gépekkel. 
Ha a pákához Weller kiegészítőket használ olvassa el pontosan a használati 
útmutatókat. 
 
24. Vegye figyelembe a munkahelyére érvényes biztonsági szabályokat.  
 
 
  
 
 
 


