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01 SPECIFICATIONS

Maximum power 72W
Temperature range 200 - 480 °C
ESD safe  No
Display   OLED
Dimensions  88 x 41 x 38 mm
Weight   510 gram
Iron cable length 110 cm

Maximaal vermogen 72W
Temperatuurbereik 200 - 480 °C
ESD veilig  Nee
Scherm   OLED
Afmetingen  88 x 41 x 38 mm
Gewicht   510 gram
Kabellengte bout 110 cm
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02 PACKAGE CONTENTS

• ELE-T12A base soldering station
• T12 soldering iron
• Three diff erent T12 soldering tip
• Soldering iron holder
• Cleaning sponge
• Brass wool
• Silicon pad to exchange hot soldering tips
• Power adapter

• ELE-T12A basis soldeerstation
• T12 soldeerbout
• Drie verschillende T12 soldeerpunten
• Soldeerboutstandaard
• Schoonmaakspons
• Koperkrullen
• Siliconen lapje voor het verwisselen van hete soldeerpunten
• Netadapter
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03 WARNING BEFORE USE

Please read this manual carefully before first use. The manufacturer, nor the supplier, is 
responsible for other use than outlined in this manual or changes made by the user in the 
hardware or software of the soldering device and its accessories.

Only use the included power adapter and only use it in sockets that comply to the safety 
standards.

During the first use, “ERROR” may appear on the display when the soldering iron heats up for 
the first time and has yet to burn in. The temperature on the display can also fluctuate. This 
will stabilise by itself after a few times cooling down and heating up and from that moment 
on it will no longer occur.

The soldering iron is able to heat-up to temperatures around 480 °C, so be careful. Do not 
touch hot parts of the soldering iron with your body parts or with other flamable material 
since they can cause burns or fires. 

Turn of the soldering station when not in use. Make sure to only leave it unobserved after it 
has cooled down to room temperature.

Before you change any accessories or spare parts, make sure the soldering station is 
completely turned off. Do not operate in a wet environment.

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór het eerste gebruik. Noch de fabrikant, noch de 
leverancier is verantwoordelijk voor een ander gebruik dan beschreven in deze handleiding 
of voor wijzigingen die de gebruiker aanbrengt in de hardware of software van het 
soldeerapparaat en bijhorende  accessoires. 
 
Gebruik alleen de bijgeleverde netadapter en alleen in stopcontacten die voldoen aan de 
veiligheidsnormen.

Bij het eerste gebruik kan “ERROR” op het display verschijnen als de soldeerpunt voor de 
eerste keer opwarmt en nog moet inbranden. Ook kan de temperatuur op het display 
fluctueren. Dit zal vanzelf stabiliseren na een paar keer afkoelen en opwarmen en vanaf dat 
moment zal het niet meer optreden. 
 
De soldeerbout kan een temperatuur van ca. 480 °C bereiken, dus wees voorzichtig. Raak 
de hete delen van de soldeerbout niet aan met uw lichaamsdelen of met ander brandbaar 
materiaal, aangezien dit brandwonden of brand kan veroorzaken.  
 
Schakel de soldeerbout uit als u hem niet gebruikt. Laat het pas onbewaakt achter nadat het 
is afgekoeld tot kamertemperatuur. 
 
Zorg ervoor dat het soldeerstation volledig uitgeschakeld is, voordat u toebehoren of 
reserveonderdelen vervangt. Gebruik het station niet in een vochtige omgeving.
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04 MAINTANANCE

To extend the lifespan of soldering tips, make sure to do the following:

1. Set the temperature not higher than necessary.  

2. Do not leave it on high temperatures longer then necessary.  

3. Do not apply pressure during soldering. Let the temperature do the work. 

4. Clean the soldering tip with use of the brass wool and/or wet sponge. 

5. After use, put an appropriate amount of tin on the head of the tip before 
powering off. 

6. Do not use chlorine or high acid flux. Only use synthetic resin or activated resin 
flux. 

7. Different soldering tip shapes and sizes are meant for different soldering tasks. 
Use the approprate soldering tip for the job

Om de levensduur van de soldeerpunten te verlengen, dient u het volgende te 
doen: 
 
1. Stel de temperatuur niet hoger in dan noodzakelijk.  
 
2. Laat de soldeerpunt niet langer dan nodig op hoge temperaturen staan.  
 
3. Oefen geen druk uit tijdens het solderen. Laat de temperatuur het werk doen. 
 
4. Reinig de soldeerpunt met behulp van de koperkrullen en/of natte spons. 
 
5. Breng na gebruik een passende hoeveelheid tin aan op de kop van de 
soldeerpunt alvorens het soldeerstation uit te schakelen. 
 
6. Gebruik geen chloor of zuurhoudende flux. Gebruik alleen kunsthars flux of 
geactiveerde hars flux. 
 
7. Verschillende vormen en maten soldeerpunten zijn bedoeld voor verschillende 
soldeertaken. Gebruik de juiste soldeerpunt voor de juiste soldeertaak.
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05 HOW TO CHANGE TIPS

First, untighten the bolt and remove the shaft. Pull out the soldering tip.
Then push in an other soldering tip. Make sure to push it in deep enough so that it 
can not go any further.
Put back the shaft and tighten the bolt again.

Draai eerst de bout los en verwijder de huls. Trek de soldeerpunt uit de 
soldeerbout.
Duw vervolgens een andere soldeerpunt in de soldeerbout. Zorg ervoor dat u deze 
soldeerpunt er diep genoeg indrukt tot deze niet meer verder kan. 
Plaats de huls terug en draai de bout weer vast.
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06 DEVICE / SCREEN OVERVIEW

Soldering iron
connector

Current
set temperature

Vibration
sensor Power

usage

Encoder
/ Button

Current
working temperature

Current
voltage

Inside temperature
of the station

To change the set temperature, fi rst make sure that you are in the homescreen as 
displayed above in the picture. Then simply turn the encoder and you will see the 
set temperature changing in the top-left of the screen.

Om de ingestelde temperatuur te wijzigen, zorgt u er eerst voor dat u in het 
beginscherm bent, zoals hierboven in de afbeelding wordt getoond. Draai dan 
simpelweg aan de encoder en u zult de ingestelde temperatuur zien veranderen in 
de linkerbovenhoek van het scherm.

07 CHANGE SET TEMPERATURE
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08 MENU SETTINGS

WARNING! Only change settings in this menu item if you have experience with 
calibrating a soldering iron and you have the right equipment to do so. Otherwise 
leave it at default setting: 100%.

You can adjust the temperature output to a value between 70-130% of the default 
value. 

WAARSCHUWING! Verander de instellingen in dit menu alleen als u ervaring heeft 
met het kalibreren van een soldeerbout en u de juiste apparatuur heeft om dit te 
doen. Laat het anders bij de standaard instelling: 100%.

U kunt de temperatuur output instellen op een waarde tussen 70-130% van de 
standaardwaarde. 

1. CALIBRATION

To enter the MENU of the device, long press the encoder (± 3 sec.).

Turn the encode to select the menu item you want. Confirm selection by a short 
press on the encoder.

If you are done with changing settings and want to go back to exit the MENU (go 
back to the home screen), long press the encoder (± 3 sec.). 

Om naar het MENU van het toestel te gaan, drukt u lang op de encoder (± 3 sec.).

Draai aan de encoder om het gewenste menu-item te selecteren. Bevestig de 
selectie door kort op de encoder te drukken.

Als u klaar bent met het wijzigen van instellingen en terug wilt gaan om het MENU 
te verlaten (terug te keren naar het beginscherm), drukt u lang op de encoder (± 3 
sec.).
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By turning the encoder you can decide after how many minutes of the soldering 
iron being idle the soldering station will turn into sleep mode. You can select a 
value anywhere between 1-99 minutes. Temperature will then drop to 150 °C.

If you never want the soldering station to enter sleep mode, you can select [OFF].

Door aan de encoder te draaien kunt u bepalen na hoeveel minuten van inactiviteit 
van de soldeerbout het soldeerstation de slaapmodus inschakelt. U kunt een 
waarde kiezen tussen 1-99 minuten. Temperatuur zakt dan terug naar 150 °C.

Wanneer u wilt dat het soldeerstation nooit in de slaapstand gaat, kunt u kiezen 
voor [OFF].

2. AUTO SLEEP (Sleep mode)

By turning the encoder you can decide after how many minutes of the soldering 
iron being idle the soldering station will turn off entirely. You can select a value 
anywhere between 1-99 minutes.

If you never want the soldering station to automatically shut down, you can select 
[OFF].

Door aan de encoder te draaien kunt u bepalen na hoeveel minuten van inactiviteit 
van de soldeerbout het soldeerstation helemaal uitschakelt. U kunt een waarde 
kiezen tussen 1-99 minuten.

Wanneer u nooit wilt dat het soldeerstation automatisch uitschakelt dan kunt u 
kiezen voor [OFF].

3. AUTO POWEROFF
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For challenging solder tasks you sometimes need a temporary boost in 
temperature to e.g. quickly heat up a larger area. From the home screen of the 
soldering station you can activate that temporary boost by short pressing the 
encoder. You can stop boost mode by short pressing the encoder agian.

In the menu you can set the duration of that boost period, between 10-99 sec.

Voor veeleisende soldeertaken heeft u soms een tijdelijke temperatuurverhoging 
nodig om bijv. snel een groter oppervlak te verwarmen. Vanuit het startscherm van 
het soldeerstation kunt u die tijdelijke boost activeren door kort op de encoder te 
drukken. U kunt de boost modus weer handmatig uitzetten door wederom kort op 
de encoder te drukken.

In het menu kunt u de duur van die boost-periode instellen, tussen 10-99 sec.

4. BOOST DURATION

The boost mode temperature increase can be set between 10-80 °C. Example: You 
set the boost degree to 30 °C and the set temperature is 300 °C. If you enter boost 
mode, the temperature will temporarily rise to 330 °C and will return to 300 °C 
after boost mode has (automatically) stopped.

De temperatuurstijging in boost modus kan worden ingesteld tussen 10-80 °C. 
Voorbeeld: Je stelt de boost degree in op 30 °C en de ingestelde temperatuur is 
300 °C. Als u de boost modus activeert, zal de temperatuur tijdelijk stijgen tot 
330 °C en, nadat de boost-modus is gestopt, automatisch terugkeren tot 300 °C.

5. BOOST DEGREE

In this menu item you can set how you want the soldering station to wake up again 
after it went to sleep mode: only by just pressing the encoder/button, or either by 
pressing the encoder/button or shaking the soldering iron (also known as handle).

In dit menu  item kunt u instellen hoe u wilt dat het soldeerstation weer “ontwaakt” 
nadat het in de slaapstand is gegaan: alleen door op de encoder/knop te drukken, 
of ofwel door op de encoder/knop te drukken of door de soldeerbout (handle) te 
schudden.

6. WAKEUP METHOD
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In this menu item you can turn on or turn off the sound the soldering station 
makes, e.g. the menu confirmation sound of a sound when an error occurs.

In dit menu item kunt u het geluid dat het soldeerstation maakt, bijv. het 
bevestigingsgeluid van het menu of een geluid bij een foutmelding, in- of 
uitschakelen.

7. BUZZER SWITCH

When the voltage is not stable, the power supply will be supercharged according to 
this setting. Possible setting between 12V-24V.

Wanneer de spanning niet stabiel is, zal de voeding worden gecorrigeerd volgens 
deze instelling. Instelling mogelijk tussen 12V-24V.

8. BATTERY GUARD

The screen shows the currently installed firmware version of the soldering station.

Het scherm toont de huidige, geïnstalleerde firmware versie van het 
soldeerstation.

9. FIRMWARE

Restore all the parameters in the settings menu to factory default.

Zet alle parameters in het instellingenmenu terug naar de fabrieksinstellingen.

[FACTORY RESET]



For more information or the latest updates, 
please check eleshop.eu. Questions? Contact Eleshop.

Voor meer informatie of de laatste updates, 
kijk snel op www.eleshop.nl. Vragen? Neem contact op met 
Eleshop.


