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 936A/ 936 

 

HANDLEIDING 

 
Lees de handleiding voor gebruik. 

Bewaar de handleiding ter referentie. 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 

 De temperatuur van de bout kan 480°C bereiken, 

daarom: 

o Nooit bij ontbrandbare materialen gebruiken 

o De hete delen van de bout nooit aanraken 

o Hete bout nooit onbeheerd laten 

 De bout schakelt automatisch af wanneer de 

temperatuur te hoog wordt. 

 Laat de bout of het station nooit vallen. Laat gevallen 

onderdelen nakijken door een specialist alvorens 

deze te gebruiken. 

 Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer 

het station lang niet wordt gebruikt. 

 Schakel het station uit wanneer het niet in gebruik is, 

of wanneer niemand in de buurt van het station is. 

 Enkel solderen in een goed geventileerde ruimte 

 Plaats de bout altijd terug in de bouthouder om deze 

veilig te houden. 
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GEBRUIKSRICHTLIJNEN 
 

 Gebruik het station enkel met tin geschikt om 

elektronica te solderen. 

 Laat de warmte van de soldeerbout het werk doen. 

Breng geen druk aan met de bout. 

 Gebruik een temperatuur tussen de 300°C en 370°C. 

 Gebruik een punt die geschikt is voor het werk. Een 

fijne punt voor SMD. Een dikkere punt voor grover 

werk. 

 Maak de spons altijd nat voor gebruik. 

 Breng voor gebruik een dun laagje tin aan op de punt. 

En zorg tijdens het solderen dat dit laagje netjes blijft. 

 Verwijder overtollig tin van de punt met de natte 

spons. 

 Houd de punt schoon met de natte spons. 

 Gebuik altijd nieuw soldeertin en eventueel extra 

flux. 

 Smelt geen plastic met de soldeerbout. 
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INGEBRUIKNAME 
 

1. Zet de bouthouder met rolhouder in elkaar, zoals de 

afbeelding hieronder laat zien. 

2. Maak de spons vochtig met water en plaats deze in 

de bouthouder. 

3. Zorg er voor dat alle plastic bescherming van het 

soldeerstation en de soldeerbout zijn verwijderd. 

4. Sluit de soldeerbout aan op het soldeerstation. 

5. Plaats de bout in de bouthouder. 

6. Sluit het netsnoer aan op het soldeerstation en steek 

de stekker in het stopcontact. 

7. Schakel het station in en stel de gewenste 

temperatuur in met de draaiknop. 

8. Wanneer de rode LED begint te knipperen heeft het 

station de temperatuur bereikt. 

9. Lees de gebruiksrichtlijnen voordat u begint met 

solderen.  
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