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Tensiune de intrare 220V CA ±10% 50Hz

Tip fișă Marea Britanie, UE

Consum de energie 60W (Max.)

Interval de control al temperaturii 150°C până la 450°C (302°F până la 842°F)

Tensiunea elementului de încălzire 24V CA

Stabilitatea temperaturii ± 2°C (Static)

Ecran LCD

Temperatura înconjurătoare maximă 40°C

Metodă de calibrare Digital

Intervalul de temperatură pentru calibrare 50°C până la -50°C (122°F până la -58°F)

Impedanță de împământare < 2 Ω

Tensiune de împământare < 2mV

Element de încălzire 2 miezuri

Vă mulțumim pentru achiziționarea stației de lipit TENMA. Citiți acest manual înainte de a utiliza echipamentul. 

Păstrați manualul într-un loc accesibil pentru referințe ulterioare. 

Ce este inclus 
Unitate de comandă  1 buc. 
Ciocan de lipit  1 buc. 
Suport ciocan de lipit  1 buc. 
Cablu de alimentare  
(Marea Britanie sau UE) 1 buc. 
Burete de curățare  1 buc. 
Manual de utilizare 

Măsuri de siguranță 
• Acest produs este destinat numai personalului instruit și calificat. Nu lăsați la îndemâna copiilor 
• Nu demontați unitatea de comandă. Nu există componente care să poată fi reparate de utilizator 
• Nu utilizați stația de lipire în apropierea materialelor inflamabile 
• Utilizați echipament de siguranță corespunzător și aveți grijă când utilizați această stație de lipire 
• Nu atingeți vârful de lipit deoarece temperatura poate fi între 200°C și 400°C în timpul utilizării 
• Folosiți un cablu de alimentare adecvat 
•  Pentru a schimba vârful de lipit, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită și permiteți răcirea vârfului 

pentru un timp suficient. 
•  Vârful de lipit trebuie curățat ștergându-l pe buretele de curățare furnizat. Acest lucru vă va ajuta să scăpați de 

aliajul de lipire ars sau fluxul care provoacă oxidarea pe vârful de lipit. Necurățarea vârfului poate duce la o lipire 
necorespunzătoare. 

Specificații

*Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. 
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Ecran LCD 

1.  Despachetați unitatea și verificați conținutul (contactați Tenma în cazul în care există lipsuri în conținut) 
2.  Introduceți ștecărul ciocanului de lipit în priza de pe panoul de comandă și strângeți bine piulița de pe ștecăr. Așezați ciocanul 

de lipit în suportul pentru ciocanul de lipit. 
3.  Conectați cablul de alimentare la unitatea de comandă și conectați-l la priza electrică. Porniți sursa de alimentare și unitatea 

de comandă. 
Ecranul digital va indica setarea curentă sau ultima valoare setată a temperaturii pentru câteva secunde. După câteva secunde, 
va afișa temperatura reală ca în diagrama 1 și diagrama 2 de mai jos. 

Instrucțiuni de utilizare 
Ghid panou de comandă 
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4.  Reglarea temperaturii În condiții normale de funcționare, apăsați și mențineți butonul “▲” sau “▼”, pentru a putea crește 
sau reduce rapid temperatura. Menținerea butonului în stare apăsată va regla rapid setarea temperaturii; apăsarea scurtă a 
butoanelor va permite o reglare treptată a temperaturii. Pe ecran se afișează simultan valoarea temperaturii. Eliberați butonul 
pentru 3 secunde pentru a memora setarea. (Diagrama 3) 

5.  Reglarea rapidă a temperaturii: În condiții normale de lucru, puteți seta rapid temperatura de lucru folosind butoanele 
programabile. Apăsați butonul o dată pentru a importa temperatura setată în butoanele “1, 2 & 3”, astfel puteți seta cu 
ușurință temperatura de lucru. 

Apăsând butonul “#” și butoanele “1, 2, 3”, puteți memora temperatura de setare în butoanele comandă rapidă “1, 2, 3”. 

Tastă rapidă temperatură 
a.  Tasta rapidă 1 este de obicei folosită pentru a memora o valoare de temperatură de 200°C sau mai mică, nivel la care stația 

de lipit este în stand-by 
b.  Tasta rapidă 2 este o comandă rapidă pentru o temperatură între 300°C și 350°C, nivel la care se poate efectua o 

operațiune generală de lipire. 
c.  Tasta rapidă 3 este o comandă rapidă pentru o temperatură ridicată de 380°C specificată pentru o sarcină specială de 

sudură. 

6. Calibrarea temperaturii: Acest lucru este necesar atunci când un vârf de lipire sau un element de încălzire este schimbat 
a. Intrați în stația de calibrare apăsând lung butonul “*” timp de > 3s. 
b.  Puteți regla direct valoarea calibrării prin apăsarea butonului “▲” sau “▼”. Valoarea calibrării este temperatura măsurată 

minus setarea. (de ex., valoare actuală 380°C - valoare setare 350°C = +30°C. Apăsarea butonului “▲” adaugă 30°C; 
valoare actuală 320°C - valoarea setare 350°C = 30°C. Apăsarea butonului “▼” scade 30°C) 

c. Intervalul de calibrare pentru temperatură este de la +50°C la -50°C. 
d. Puteți apăsa butonul “*” pentru a memora valoarea finală după finalizarea calibrării. (Diagrama 4) 
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Diagrama 7 

7. Schimbarea unității de măsură a temperaturii: În starea de oprire, apăsați și țineți apăsat butonul “#”, apoi porniți stația, 
unitatea de temperatură va fi schimbată între “°C” și “°F” și va fi memorată automat 

8. Notificare eroare: Când pe ecran apare “H-E” sau “S-E”, există probleme cu elementul de încălzire sau circuitul. (Diagramele 
5 și 6). Opriți aparatul și urmați instrucțiunile pentru înlocuirea elementului de încălzire. 

9. Înlocuirea elementului de încălzire 
a. Opriți aparatul și deconectați dispozitivul. Așteptați răcirea elementului de încălzire. 
b. Slăbiți piulița (1) 
c. Scoateți dispozitivul de fixare a vârfului (2) și vârful de lipit (3) 
d. Deșurubați contactul de încălzire (4), scoateți arcul de grupare (5) 
e. Scoateți grupul complet de fire de încălzire (6) 
f. Înlocuiți elementul de încălzire 
g. Inversați procesul pentru a fixa elementul de încălzire în mâner 
h. Element de încălzire preferat: CBB018722 
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Notă importantă : Această fișă tehnică și conținutul său (“Informații”) aparțin membrilor grupului de companii Premier Farnell (“Grupul”) sau sunt licențiate de către acesta. Nu se acordă nicio 
licență pentru utilizarea sa, cu excepția utilizării pentru informare în legătură cu produsele la care se referă. Nu se acordă nicio licență pentru drepturi de proprietate intelectuală. Informațiile pot fi 
modificate fără notificare și înlocuiesc toate fișele de date furnizate anterior. Informațiile furnizate se consideră a fi corecte, dar Grupul nu își asumă nicio responsabilitate pentru exactitatea sau 
exhaustivitatea acestora, nici pentru orice eroare sau omisiune din partea acestuia sau pentru orice utilizare. Utilizatorii acestei fișe de date trebuie să verifice informațiile și adecvarea produselor 
pentru scopul lor și să nu facă nicio presupunere pe baza informațiilor incluse sau omise. Este exclusă răspunderea pentru pierderile sau daunele rezultate din utilizarea informațiilor (inclusiv 
răspunderea care rezultă din neglijență sau cazul în care Grupul era conștient de posibilitatea producerii unor astfel de pierderi sau daune). Aceasta nu va acționa pentru a limita sau a restrânge 
răspunderea Grupului pentru deces sau vătămare corporală rezultate din neglijența sa. Tenma este o marcă înregistrată a Grupului. © Premier Farnell Limited 2016. 

10. Îngrijirea și utilizarea vârfului de lipit 

a. Temperatura vârfului 
• Temperaturile de lipire ridicate pot afecta vârful 
•  Folosiți cea mai mică temperatură posibilă pentru lipire. Caracteristicile excelente de recuperare termică asigură o lipire 

eficientă și efectivă chiar și la temperaturi scăzute 
•  Când nu este utilizat, nu lăsați ciocanul de lipit pornit la temperatură ridicată, deoarece placarea vârfului de lipire va fi 

acoperită cu oxid, reducând conductivitatea termică a acesteia 

b. Curățare 
•  Curățați vârful în mod regulat cu un burete de curățare, deoarece oxizii și carburile din pasta de lipire și flux pot forma 

impurități pe vârf. Aceste impurități pot duce la îmbinări defecte sau la reducerea conductivității termice a vârfului 
•  Când utilizați ciocanul de lipit continuu, asigurați-vă că desfaceți vârful și îndepărtați toți oxizii cel puțin o dată pe săptămână. 

Acest lucru ajută la prevenirea gripării și reducerea temperaturii vârfului 
• După utilizare, ștergeți vârful și acoperiți-l cu pastă de lipit proaspătă. Acest lucru ajută la prevenirea oxidării vârfului 

11. Schimbarea vârfului de lipit 

a. Întotdeauna opriți alimentarea atunci când îndepărtați sau montați un vârf de lipit 
b. Lăsați vârful să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l ține cu plăcuțe rezistente la căldură 
c. Desfaceți piulița (1 în diagrama 7) 
d. Scoateți tija ciocanului de lipit (2 în diagrama 7) 
e. Scoateți vârful de lipit vechi și înlocuiți-l cu unul nou (3 în diagrama 7) 
f. Inversați procesul pentru a monta vârful de lipit 
g. Vârfuri de lipire recomandate: 21-10140, 21-10142, 21-10144, 21-10146, 21-10148, 21-10150, 21-10152, 21-10154,  

21-10156, 21-10158 
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