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ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

• Όταν ο σταθµός κόλλησης ή το µεµονωµένο κολλητήρι 
είναι ενεργοποιηµένο(ς) στην µύτη του κολλητηριού (και η έξοδος 
θερµού αέρα στους σταθµούς που διαθέτουν αντίστοιχη 
συσκευή) η θερµοκρασία µπορεί να υπερβαίνει τους 400

ο
 C.  

Λανθασµένος χειρισµός της συσκευής ή αµέλεια µπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύµατα, πυρκαγιά ή καταστροφή 
εξαρτηµάτων. Πάντα να προσέχετε ώστε 

• Ποτέ µην αγγίζετε τα µεταλλικά αντικείµενα κοντά στην 
µύτη του κολλητηριού ή το µεταλλικό σώµα της συσκευής. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το κολλητήρι σε περιβάλλον 
όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, εύφλεκτα υγρά ή αέρια. 

• Πάντα να ενηµερώνετε του συνεργάτες σας πως η  
θερµοκρασία στην συσκευή όταν είναι σε λειτουργία µπορεί να 
ανέλθει σηµαντικά και απρόσεκτος χειρισµός της µπορεί να 
προκαλέσει εγκαύµατα. 

• Όταν δεν χρησιµοποιείτε την συσκευή (κολλητήρι - σταθµό αποκόλληση ή θερµού 
αέρα) πάντα να σβήνετε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας της ή αν η συσκευή δεν διαθέτει 
τέτοιον να την αποσυνδέετε από την πρίζα. Σε καµία περίπτωση µην αφήνετε την συσκευή σε 
λειτουργία όταν δεν είστε παρόν στο χώρο εγκατάστασης της. 

• Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αντικατάστασης εξαρτήµατος ή 
καθαρισµού πάντα να είστε απόλυτα βέβαιοι πως η συσκευή είναι  αποσυνδεδεµένη από την 
πρίζα και όλα τα µεταλλικά της τµήµατα έχουν κρυώσει. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε την µύτη του κολλητηριού ή του απορροφητικού πιστολιού 
για να θερµαίνεται κάποιο υγρό ή να λιώνετε πλαστικά υλικά.  
 

Σε κάθε περίπτωση το κολλητήρι πρέπει να το ακουµπάτε στην ειδική βάση 
του ,όταν δεν το χρησιµοποιείτε. Σε απλά κολλητήρια που δεν συνοδεύονται 
µε  βάση από τον κατασκευαστή τους πρέπει να αγοράσετε µια κατάλληλη 
βάση. Το να ακουµπάτε το κολλητήρι σε άλλες επιφάνειες είναι επικίνδυνο και 
µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή πυρκαγιά. 
 
 
 
 

 
Προσοχή προκειµένου να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ατυχήµατος 
πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία σε ένα ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό κύκλωµα 
βεβαιωθείτε πως η τάση τροφοδοσίας έχει διακοπεί και οι πυκνωτές του 
κυκλώµατος έχουν πλήρως εκφορτιστεί.  
 

 
 
Προσοχή: Οι ατµοί που δηµιουργούνται κατά την διενέργεια κολλήσεων είναι ερεθιστικοί για 
το αναπνευστικό σύστηµα. Οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε καλά αεριζόµενους χώρους. 
Ιδανικά και αν εργάζεστε για µακρά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
αποροφητήρες και φίλτρα κατάλληλα για ηλεκτρονικά εργαστήρια. 
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Σταθµοί κόλλησης  
Βασικές οδηγίες 

• Βγάλτε τις πλαστικές σακούλες της συσκευασίας από τα εξαρτήµατα. 

• Συναρµολογήστε τα δοµικά στοιχεία του σταθµού κόλλησης. Συνδέστε το κολλητήρι µε τον 
συαθµό κόλλησης. 

• Ποτέ µην επιχειρήσετε να χρησιµοποιήστε το κολλητήρι χωρίς να έχει µύτη. 

• Συνδέστε µε την παροχή τροφοδοσίας  τον σταθµό κόλλησης. 
 
Βασικές οδηγίες για την αύξηση της διάρκειας ζωής και τις σωστές κολλήσης. 

 

• Ο σπόγγος που συνοδεύει την συσκευή πρέπει πάντα να είναι ελαφρά υγραµµένος και 
τοποθετηµένος στην κατάλληλη υποδοχή του σταθµού κόλλησης. 

• Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το κολλητήρι πρέπει να γανώσετε την µύτη του. 

• Για να γανώσετε τι µύτη αυτό βάλτε το κολλητήρι σε θερµοκρασία περίπου 350 Βαθµών. 
Λιώσετε σταδιακά καλάι περιµετρικά στην µύτη του και σκουπίζετε το ελαφρά στον σπόγκο 
εωσότου στην µύτη σχηµατιστεί ένα  µικρού πάχους σταθερό στρώµα κασιτεροκόλησης. 

• Προσοχή η µύτη πρλέπει να είναι καθαρή και «γανωµένη» ακόµα και όταν το κολλητήρι 
είναι σε κατάσταση αναµονής. 
 

• Πάντα να καθαρίζετε την µύτη του κολλητηριού όταν έχει κατάλοιπα πάνω της. 

• Ο σπόγκος καθαρισµού πρέπει να είναι ελάχιστα υγραµµένος και η µύτη πρέπει να 
έρχεται σε επαφή µε αυτόν πολύ  µικρό χρονικό διάστηµα. 

• Αν έχετε επιλέξει θερµοκρασία λειτουργίας κοντά στο µέγιστο  
(>400

ο
 C) πρέπει να χαµηλώνετε την θερµοκρασία µετά την ολοκλήρωση της κόλλησης. 

Παρατεταµένη χρήση µε υψηλή θερµορκασία καταστρέφει προωρά την µύτη του κολήτηριού. 

• Αν χρησιµοποιείτε κάποια πάστα κόλλησης πρέπει αµέσως να καθαρίζεται τα κατάλοιπα 
της από την µύτη τοτυ κολλητηριού. 
 

• Ποτέ µην χρησιµποιείτε χηµικά για τον καθαρισµό του κολληριού. 
 

• Σε περίπτωση που η µύτη έχει φθαρεί πρέπει να την αντικαταστήσετε άµεσα προκειµένου 
να έχετε κολλήσεις υψηλής ποιότητας. 
 
Αντικατάσταση της µύτης (για µύτες µε κολλάρο σύσφιξης) 

 
 
 
Προσοχή για να αλλάξετε την µύτη το κολλητήρι δεν πρέπει να λειτουργεί και η µύτη  του να 
είναι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
 

• Χαλαρώστε το σφιγκτήρα του κολλάρου συγκράτησης της µύτης. 

• Τραβήξτε µαλακά την µύτη από το θερµατικό στοιχείο. 

• Προσοχή σε καµία περίπτωση µην ασκήσετε πίεση στο θερµατικό στοιχείο του 
κολλητηριού. 

• Τοποθετήστε το κολάρο συγκράτησης της µύτης και σφίξτε το σφιγκτήρα µε το χέρι. Μην 
χρησιµοποιήσετε πένσα ή κλειδί για να σφίξετε υπερβολικά την µύτη. 
 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα όταν το κολλητήρι είναι κρύο ελέγχετε αν ο σφικτήρας της µύτης 
είναι επαρκώς σφιγµένος. 
 
 
 
 
 

Κολάρο σύσφιξης της  µύτης 
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ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ZD-ΧΧΧ   
ΒΑΣΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα µεταλλικά µέρη του απροφητικού πιστολιού µπορεί ν φτάσουν σε πολύ υψηλή 
θερµοκρασία. Ο καθαρισµός της µύτης πρέπει να γίνεται µε πολύ µεγγάλη προσοχή 
χρησιµοποιώντας µόνο το κατάλληλο σύρµα µε λαβή  (υπάρχει στην συσκευασία).\ 
 
H  λειωµένη κόλληση και τα χηµικά που χρησιµοποιούνται αφήνουν κατάλοιπα στην µύτη και 
στο εσωτερικό του συστήµατος απορόφησης (θερµαντικό στοιχείο, φίλτρο κλπ) που γρήγορα 
οξειδόνωνται. Αυτά τα κατάλοιπα όχι µόνο µειώνουν την θερµική αγωγιµότητα της µύτης, 
αλλά φράζουν και την δίοδο απορόφησης µειώνοντας την αποροφητική ικανότητα της 
συσκευής. Η µύτη του αποροφητικού πιστολιού πρέπει να καθαρίζεται µε το ειδικό σύρµα 
που θα βρείτε στην συσκευασία µετά από κάθε αποκόλληση ενώ το φίλτρο θα πρέπει να 
καθαρίζεται κάθε φορά που µειώνεται η απροφητική ικανότητα του συστήµατος.  

 
 
Για να καθαρίσετε το φίλτρο της συσκευής ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία 
 
Για να ελευθερώστε τον κύλιντρο του φίλτρου πιέστε το πίσω µέρος της ασφάλειας και 
ταυτόχρονα πιέστ προς τα κάτω τον µοχλό απελευθέρωσης της ασφάλειας. Τραφβήξτε την 
ασφάλει προς τα έξω. 
 

ΜΥΤΗ 
Μεταδίδει την θερµότητα στο 
τυπωµένο κύκλωµα και απορροφά 
την λειωµένη κόλληση. 

ΦΙΛΤΡΟ 
Στο εσωτερικό του κυλίνδρου 
συσσωρεύεται η κόλληση που έχει 
απορροφηθεί. Το φίλτρο πρέπει να 
καθαρίζεται περιοδικά. 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
Η αντίσταση στο εσωτερικό του 
θερµαίνει το σώµα  του 
κολλητηριού 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ 
Πιέζοντας την ενεργοποιείται η 
απορροφητική αντλία 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΝΟΥ 
Συνδέει το πιστόλι µε την αντλία 
κενού 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΜΟΧΛΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 

Πιέστε τον προς τα κάτω για να 

ελευθερώσετε την ασφάλεια 

κυλίνδρου του φίλτρου 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΥ 

Αφού έχετε πιέσει τον μοχλό σύρετε 

προς τα πίσω την ασφάλεια για να 

ελευθερωθεί ο κύλινδρος. 
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Αφαιρέστε το κύλιδρο και το συρµάτινο φίλτρο και το χάρτινο φίλτρο. Αφαιρέστε τα 
υπολείµατα κόλλησης από το συρµάτινο φίλτρο. Τοποθετήστε τα εκ νέου στον κύλινδρο µε 
την σωστη σειρά και προσέχοντας το πλαστικό δακυλίδι συγκράτησης του συρµάτινου 
φίλτρου να εφαρµόζει σωστά. 

 
 
 
Τοποθετήστε εκ νέου τον κύλινδρο του φίλτρου και  πιέστε την ασφάλεια ώστε να ασφαλίσει 
καλά ο κύλινδρος. 

 
 
Προσοχή η µύτη του απαοροφητικού πισολιού µπορεί εύκολα να καταστραφεί ή να φράξει 
µόνιµα για αυτό το πρέπει να την καθαρίζετε µετά από κάθε χρήση (απορόφηση) µε το ειδικό 
σύρµα που συνοδεύει την συσκευή στην συσκσευασία της. 
 
 


