
 

2  in  1  Anti-statik Tweezer                                                                                                  

lehimleme  istasyonu 

          Kullanım Kılavuzu 

                         Sunline 948BD+  Serisi 

Dk elektronik haber vermeksizin  Ürün geliĢtirme ve tasarımda değiĢiklik yapma  
hakkını saklı tutar 

Sunline Antistatik özellikli lehimleme istasyonu seçiminiz için sizi kutlarız. 

Bu kılavuzu kullanmadan önce mutlaka okuyunuz ve ilerde baĢvurmak için           
saklayınız 
DK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunline Isı kontrollu sıcak hava üfleme ve lehimleme istasyonları,güvenilir kullanıcı dostu 

ergonomic kompakt ve hafif bir yapıya sahip,enerji tasarruflu ürünlerdir. 

Piyasa ihtiyaçlarına gore tasarlanmıĢ Lehimleme ve sıcak hava üfleme istasyonlarını biraraya 

getirerek,çok daha az yer iĢgal eden, pratik ,enerji tasarruflu, yüksek performansa ve 

ergonomik bir yapıya sahip Mikrobilgisayar kontrolü, kısadevre, açıkdevre , aĢırı sıcaklık ve 

aĢırı yük Koruması sağlayan düĢük ve yüksek sıcaklık kompanzasyonu (voltaj ve akım sinyali 

arasındaki faz kaymasını düzeltme özelliği ) sert ortamına uyum gösteren Akıllı PID Kontrolü 

ve Akıllı algılama,serin hava akımı özellikleri gibi daha bir çok kalite ve güvenlik özellikleri 

ne sahip olan Sunline Isı Kontrollu lehimleme ve sıcak hava istasyonları sınıfında piyasanın 

en iyi ürünleridir. 

 

Lehim Sökmek ve lehimleme yapabilmek için Sunline 948 BD+‟yi  tercih ettiğiniz için 

teĢekkür ederiz.  

 

Bu ürün kurĢun kullanmadan lehimleme ve SMD sökmek için tasarlanmıĢtır.Kullanmadan 

önce Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde baĢvurmak için güvenli bir yerde 

saklayınız 

 

 

DK ELEKTRONĠK BĠLGĠSAYAR SAN.TĠC. LTD.ġTĠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kutuİçeriği:  

 

1  Adet Havya Ġstasyonu. 

1  Adet Lehimleme Kol 

1 Adet Tweezer Lehimleme/sökme kol  

1  Adet lehim temizleme Seti 

1  Adet kullanım kılavuzu 

1  Adet Çiftli lehimleme kol beklemeStandı. 

 

 

DİKKAT!!! 
Yangın tehlikesi kiĢisel ve çevresel güvenliğinize tehlike oluĢturabilecek durumların 

yaĢanmaması için aĢağıdaki yönergelere uyunuz. 

1. ÇalıĢmanız bittiğinde cihazın güç kablosunu mutlaka prizden çıkartınız!!!  

2. OrjinalSunline yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. 

3.Arıza durumunda yetkisiz kiĢilerce cihaz‟a müdahale ettirmeyiniz.cihaz ile birlikte verilen 

Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun ve formdaki yönergeleri takip edin. 

4. Sunline 948BD+ güç kablosunu mutlaka topraklaması olan bir priz‟e takınız, topraklaması 

olmayan prizlerde kesinlikle kullanmayınız. 

5. Cihaz çalıĢtığında muhtemel yüksek sıcaklık olan 480C ye kadar ulaĢabileceğinden havya 

kol metal aksamına kesinlikle çıplak elle dokunmayın vucudunuzu temas ettirmeyin, aksi 

halde ciddi yanıklara maruz kalırsınız,çalıĢma ortamı içerisinde ve yakınında yanıcı patlayıcı 

gaz ihtiva eden nesneleri bulundurmayınız. 

6. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda açık bırakmayınız. 

7. ÇalıĢma esnasında veya hemen sonrasında cihaz soğumadan yedek parça, uçdeğiĢimi 

yapmayın. 

8. Lehimle dıĢında farklı kaynak iĢlemlerinde sert ve pürüzlü yüzeylere sürterek temizleme 

iĢlemlerinde kesinlikle kullanmayın. 

10. Kullanımız sona erdikten sonra cihaz soğumaya baĢlayacaktır. Ekranda 

“---” iĢareti gördükten sonra cihazı kapatın. 

11. Lehimleme esnasında çıkacak olan zehirli lehim dumanı için çalıĢtığınız ortamda uygun 

havalandırma olmasına dikkat edin. 

 

I. Ürün özellikleri 
948 BD+ serisi Sunline  havya istasyonu , son derece kolay kullanıma sahip, iki 

istasyonun bir araya getirilerek, farklı ısı seçenekleri  ve farklı lehimleme iĢlemlerini   

aynı anda tek makine ile yapabilmeniz için   tasarlanmıĢ  sınıfının en iyilerindendir 

Kullanımı son derece  basit ve kolaydır.Özellikle  küçük elektronik devrelerin  

lehim söküm ve lehimleme iĢlemlerinde kullanabileceğiniz harika bir  

kombine istasyondur Hot tweezer bölümünü kullanmanız gerektiği durumlarda  

cımbız Ģeklindeki lehimleme kolu sayesinde küçük bileĢenleri yerinden  

sökmenin  çok daha kolaylaĢtığını göreceksiniz   

 

1.Bu istasyonda yüksek kalitedeki hassas PID programı için en yeni ve sofistike  

   PID ayarlanabilir sıcaklık kontrol teknolojili mikrobilgisayar iĢlemcisi kullanılmıĢtır  

   PID  döngü olarak, her 20 MS‟de, ayarlanmıĢ olan hot tweezer kol ve  

   lehimleme kol ‟unun mevcut sıcaklığını  sapma tespit takibi yaparak değerleri sabitler. 

2.Tasarım sürecinde Kullanılan LCD Ekran sayesinde görünüm açısından mükemmel  

    hale getirilerek veriler  daha kolay okunabilir kılınmıĢtır. 

3. Üretim sürecinde dahili SMT çift panel kullanılarak sinyal akıĢının mükemmel  



   oluĢu sağlanarak cihazın verimli ve çalıĢma güvenliği ön plana çıkartılarak ,. 

   Enerji tasarrufu sağlanmıĢtır 

4.Sunline 948BD+ tasarımında ergonomi  ön plana çıkartılmıĢtır  

A.Üç ön ayarlı hafıza fonksiyonu: 

            Farklı lehimleme çalıĢmaları için önceden ayarlayabileceğiniz CH1/CH2/CH3 hızlı  

ısıtma değer seçenekleri mevcuttur 

 

B. Otomatik uyku fonksiyonu;. 

Lehimleme kollar uzun süre kullanmadığında otomatik 

olarak bu durumu algılayarak , havya uçlarında oluĢacak olan  oksidasyonu ve ısıtıcının  

ömrünü uzatmak için ısı 100C altına düĢerek istasyon uyku modu'na girecektir 

C.Zamanlama  

Enerji tasarrufu ve çevre güvenliği için zaman aralığı 0 dk ile 99 dakika aralığında  

ayarlanabilmektedir 

 

D.  Otomatik kapanma fonksiyonu: 

Çevre güvenliği ve enerji tasarrufu için önceden  0-99dk arasında ayarlamanız durumunda  

Otomatik kapanma fonksiyonu aktifleĢecektir 

E.  Sıcaklık düzeltme fonksiyonu; 

Çevresel etkiler den dolayı  rezisdans'taki sıcaklık'ta sapmalar olduğunda hata mesajı 

 verir ve bu fonksiyon sayesinde lehimleme sıcaklık hatası görüntülenir. 

sıcaklık düzeltme aralığı    -50°C  ~+50°C.dır 

4.Panel'de bulunan dokunmatik düğmeler geleneksel kontrol düğmeleri ile  

 karĢılaĢtırıldığında daha hızlı istikrarlı ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunmaktadır 

 kullanım ömürleri yine geleneksel olarak kullanılanlara göre çok daha uzundur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Özellikler 

 

 
Model 
 

Ortak lehimleme 
kol  

Yüksek kalite ısıtıcı  Tweezer lehim kol  

938D+  standard  versiyon 
 

x x  

938BD+  standard  versiyon  x   

938D+  upgrade  versiyon 

 

x  x 

938BD+  upgrade  versiyon  x x 
 

 

 

 



 
1. Tweezer / lehim istasyonu 1 sıcaklık göstergesi 

2. Marka 

3. Tweezer / lehim istasyonu 1 CH3 (hafıza sıcaklığı) düğmesi / soğuma düğmesi 

4. Tweezer / lehim istasyonu 1 KN1 (hafıza sıcaklığı) düğmesi 

5. Tweezer / lehim istasyonu 1 CH2 (hafıza sıcaklığı) düğmesi 

6. Tweezer/ lehim istasyonu 1 güç düğmesi 

7. Lehimleme istasyonu  2 sıcaklık göstergesi 

8. Fonksiyon TuĢ‟u 

9. Lehimleme istasyonu 2 CH3 (hafıza sıcaklığı) düğmesi / ısınma düğmesi 

10. Lehimleme istasyonu 2 CH3 (hafıza sıcaklığı) düğmesi 

11. Lehimleme istasyonu 2 CH2 (hafıza sıcaklığı) düğmesi 

12. Lehimleme istasyonu 2 güç düğmesi 

13. Ortak ısıtıcı havyalar (6 çekirdekli) / ithal ısıtıcı havyalar (7 çekirdek) / 

            Tweezer havya soketi (8 çekirdekli 

 

 

                                                            V. ÇalışmaTalimatları 

1. Lehimleme kol’unu havya istasyonuna  bağlayın  

2. Güç kablosunu  bağlayın ve güç anahtarını açın (3) 

3. Lehimleme kollar mutlaka bekleme stand’ında olmalıdır. 

4.Ekranda ‘’-----      ------) görünecektir. 

 

  
4.Twezeer bölümünü veya lehimleme bölümünü  

açınız .3 saniye içerisinde Ekran CH1 deki  

( hafızadaki  )sıcaklığı gösterecektir   çalıĢma ya 

baĢlamak için sıcaklık‟ın hafızadaki değer‟e 
ulaĢmasını bekleyin 

 

 



 

 

5. Tweezer/lehimleme bölümlerinin sıcaklığını  
Ayarlamak için öncelikle FUN.CNV. TuĢ‟una 

basınız Ekrandaki sıcaklık değeri yanıp sönmeye  

baĢlayacaktır  ardından istenilen sıcaklık değerini 

ayarlamak için sıcaklık ayar tuĢlarını   
kullanınız  

 

 

6.Her iki istasyon için sıcaklık ayarı; 

Tweezer lehimleme veya kalem lehimleme 
istasyonu güç anahtarını  

açın FUN.CNV. düğmesine basın  

LCD deki sıcaklık değeri yanıp sönmeye 

baĢlayacaktır.istenilen sıcaklığı  
ayarlayın .(5. bölüm ile  aynıdır) 

Kalem lehimleme istasyonunu  

açın FUN.CNV. düğmesine basın  
LCD deki sıcaklık değeri yanıp sönmeye 

baĢlayacaktır.istenilen sıcaklığı  

ayarlayın .(5. bölüm ile  aynıdır) 

 
 

 

 

1.Tweezers/  lehim istasyonu 1 üç bölüm sıcaklığı bellek ayarı. 

Örneğin: CH2 

1-1 Güç anahtarını açın, Ekranda CH1 de 

hafıza‟da kayıtlı olan  ısı değeri  görünecektir 

Tweezer için ön panelde sol‟da bulunan CH2 

tuĢuna basın  
1-2 Aynı Ģekilde diğer lehimleme istasyonu ayarı 

yapılır ( kol lehimleme için ön panel sağda 

CH2 basınız) 

2-1 Önce   FUN.CNV. tuĢ‟una basın  
Ekran‟daki ısı değeri yanıp sönmeye  

baĢlayacaktır 

2-2  Aynı Ģekilde diğer lehimleme 
istasyonu ayarı yapılır 



3.Sıcaklık ayar tuĢlarını                    kullanarak 

istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız  
 

 

4 .Sıcaklık ayarlama iĢleminin ardından 

Ayarladığınız ısı değeri Ekran'da 6 kez 
yanıp sönecektir.3 sn içerisinde 

tweezer/lehimleme kol istasyonu CH2 

belleğinde otomatik olarak hafızaya 
alınmıĢ olacaktır 

 

Tweezer / Kalem lehimleme istasyonlarında 

CH1/CH2/CH3  de hafıza aldığınız   
ısı değerlerini dilediğiniz seçebilirsiniz 

 

 

2.Kalem Lehimleme istasyonu  üç bölüm sıcaklığı bellek ayarı.  Örneğin: CH3 

1-3 Güç anahtarını açın, Ekranda CH1 de 
hafıza‟da kayıtlı olan  ısı değeri  görünecektir 

kalem lehimleme için ön panelde sağ‟da 

bulunan CH3 tuĢuna basın  

1-4 Aynı Ģekilde diğer lehimleme istasyonu ayarı 
yapılır ( Tweezer lehimleme için ön panel 

sol‟da CH3 basınız) 

2-1 Önce   FUN.CNV. tuĢ‟una basın  
Ekran‟da‟daki ısı değeri yanıp sönmeye  

baĢlayacaktır 

2-2  Aynı Ģekilde diğer lehimleme 

istasyonu ayarı yapılır 

3.Sıcaklık ayar tuĢlarını                    kullanarak 

istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız  

 
 

4 .Sıcaklık ayarlama iĢleminin ardından 

Ayarladığınız ısı değeri Ekran'da 6 kez 
yanıp sönecektir.3 sn içerisinde 

tweezer/lehimleme kol istasyonu CH3 

belleğinde otomatik olarak hafızaya 

alınmıĢ olacaktır 
 



Tweezer / Kalem lehimleme istasyonlarında 

CH1/CH2/CH3  de hafıza aldığınız   

ısı değerlerini dilediğiniz seçebilirsiniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Fahrenheit/   Santigrat Ekran modu ayarı : 

 

1.Öncelikle FUN.CNV. tuĢ‟una basılı tutun, 
ardından tuĢ‟u bırakmadan güç anahtarını açın      Santigrad seçeneği için tuĢuna basın 

seçiminizin ardından Ekran’da ‘’°C’’ simgesi 3 saniye 
boyunca yanıp söndükten sonra hafıza kaydı iĢlemi 
için güç anahtarını kapatın  

  



Fahrenayt seçeneği için tuĢuna basın 
seçiminizin ardından Ekran’da ‘’F’’ simgesi 3 saniye 
boyunca yanıp söndükten sonra hafıza kaydı iĢlemi 
için güç anahtarını kapatın  

Seçenek tespitinden sonra 3 sn bekleyerek hafıza 

iĢlemi için istasyonu kapattıktan sonra , tekrar 

açmanız halinde ekranda sıcaklık değerleri 
ayarladığınız (örneğin ‘’°C’’) cinsinden görünecektir.  

 

 

4.Tweezer istasyon Uyku süre ayarı ; 

 

1-1.Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. 

basın tbasılı tutarak  bırakmadan  güç anahtarını 

açın öncelikle Ekranda sıcaklık simgesi 

görünecektir.Ardından tekrar  
1-2.FUN.CNV.bastığınızda ise Ekran sol 

bölümünde (Tweezer istasyonu için ) ''L00'' 

görünecek ve yanıp sönmeye baĢlayacaktır. 

3.   tuĢ‟unu kullanarak uyku süresini 10 dk 

olarak ayarlayın. Uyku süre zamanı tuĢ‟ her 

bastığınızda 1‟er dakika olarak ilerlemektedir 

3. uyku zaman süresinidüĢürmek için   tuĢunu 

kullanın örenğin 8 dk için  

4.Ekran ayar tipini görüntülemek için  istasyonun 

güç anahtarını açın   

 
 

 

 

 

 

 

 

5.Havya sıcaklığı,santigrad /fahrenayt ayarı,uyku modu süresi vb..Ġstasyonun çalıĢma Ģartlarını 
ayarlamak için yaptığınız tüm ayarlar lehimleme kol'u bekleme standından  kaldırdığınız an 

aktifleĢecektir 



 

5.Kol lehimleme Uyku süre ayarı ;  
 

1-1.Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. basın 

ve basılı tutarak  bırakmadan  güç anahtarını açın 
öncelikle Ekranda sıcaklık simgesi görünecektir.  

1-2. Ardından tekrar FUN.CNV.bastığınızda ise 

Ekran sağ bölümünde (Kalem lehimleme istasyonu 

için ) ''L00'' görünecek ve yanıp sönmeye 
baĢlayacaktır. 

 

3.   tuĢ‟unu kullanarak uyku süresini 10 dk 

olarak ayarlayın. Uyku süre zamanı tuĢ‟ her 

bastığınızda 1‟er dakika olarak ilerlemektedir  

3. uyku zaman süresinidüĢürmek için   tuĢunu 

kullanın örenğin 8 dk için  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Havya sıcaklığı,santigrad /fahrenayt ayarı,uyku modu süresi vb..Ġstasyonun çalıĢma Ģartlarını 
ayarlamak için yaptığınız tüm ayarlar lehimleme kolları bekleme standından  kaldırdığınız an 

aktifleĢecektir  

 

6.Tweezer lehim istasyonu Otomatik kapanma ayarı; 

 

 

1-1 Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. basın ve 

basılı tutarak  bırakmadan  güç anahtarını açın. 

1-2 Ekranda „‟P00‟‟ simgesi görünene kadar  FUN.CNV. 

tuĢuna basıp bırakın  

 

 



 

2.Otomatik kapanma zamanaralığı artırımı için  

tuĢ‟una basın, her basıĢ ta 1 er dk olarak 

 Ġlerleme gerçekleĢecektir.Örnek 10 dk  

3. 2.Otomatik kapanma zaman aralığı azaltmak  

için  

tuĢ‟una basın, her basıĢ ta 1 er dk olarak 
 Ġlerleme gerçekleĢecektir örnek 8 dk  

 
 

 
4. Ayarlamayı yaptıktan sonra  iĢlemin hafıza'ya alınması 

için 3 saniye bekleyin ve güç anahtarını kapatın .Ġstasyonu 

yeniden açtığınızda otomatik olarak yapılan zamanlama 
ayarı hafıza ya alınmıĢ olacaktır 

 

 

 

 

 

5. Lehimleme kollar bekleme standına konulduğunda Ekranda 100 ve SLP göründüğünde aktifleĢmiĢ 

demektir. 

otomatik kapanma uyku programı aktif değil  ise iĢlevsel olacaktır 

 

7.Kalem lehim istasyonu Otomatik kapanma ayarı; 

 

 

1-1 Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. basın ve 

basılı tutarak  bırakmadan  güç anahtarını açın. 

1-2 Ekranda „‟P00‟‟ simgesi görünene kadar  FUN.CNV. 
tuĢuna basıp bırakın  

 

 



 
2.Otomatik kapanma zaman aralığı artırımı için  

tuĢ‟una basın, her basıĢ ta 1 er dk olarak 
 Ġlerleme gerçekleĢecektir.Örnek 10 dk  

3. 2.Otomatik kapanma zaman aralığı azaltmak  

için  

tuĢ‟una basın, her basıĢ ta 1 er dk olarak 
 Ġlerleme gerçekleĢecektir örnek 8 dk  

 
 
 

4. Ayarlamayı yaptıktan sonra  iĢlemin hafıza'ya alınması 

için 3 saniye bekleyin ve güç anahtarını kapatın .Ġstasyonu 
yeniden açtığınızda otomatik olarak yapılan zamanlama 

ayarı hafıza ya alınmıĢ olacaktır 

 

 

 

 

 

8.Tweezer Lehimleme 1 bellek için Sıcaklık Kalibrasyonu  

 

 

 

1-1 Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. basın ve 

basılı tutarak  bırakmadan  güç anahtarını açın. 

1-2 kalibrasyon ayarı için Ekranda „‟00‟‟ ve (1) simgesi 
görünene kadar  FUN.CNV. tuĢuna basıp bırakın 

 

 

2.sıcaklık kalibrasyonu ayarı 30 °C için 

tuĢ‟unu kullanın,değeri artırmak için  tuĢ‟a her 

bastığınızda 1°C yükselecektir. 

3.sıcaklık kalibrasyonunudeğiĢtirmek istediğinizde 

örneğin 20°C için  tuĢ‟unu kullanın,değeri 

azaltmak için  tuĢ‟a her bastığınızda 1°C 

azalacaktır 

 



 

 

 
4. Ayarlamayı yaptıktan sonra  iĢlemin hafıza'ya 

alınması için 3 saniye bekleyin ve güç anahtarını 

kapatın .Ġstasyonu yeniden açtığınızda otomatik 

olarak yapılan iĢlem  hafıza ya  (1)  alınmıĢ 
olacaktır 

 

9.Tweezer Lehimleme 2 bellek için Sıcaklık Kalibrasyonu  

1-1 Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. basın ve 

basılı tutarak  bırakmadan  güç anahtarını açın. 

1-2 kalibrasyon ayarı için Ekranda „‟00‟‟ ve (2) simgesi 

görünene kadar  FUN.CNV. tuĢuna basıp bırakın  

 

 
 

2.sıcaklık kalibrasyonu ayarı 30 °C için 

tuĢ‟unu kullanın,değeri artırmak için  tuĢ‟a her 

bastığınızda 1°C yükselecektir. 

 

3.sıcaklık kalibrasyonunudeğiĢtirmek 

istediğinizde örneğin 20°C için  tuĢ‟unu 
kullanın,değeri azaltmak için  tuĢ‟a her 

bastığınızda 1°C azalacaktır  

 
 

4. Ayarlamayı yaptıktan sonra  iĢlemin hafıza'ya 
alınması için 3 saniye bekleyin ve güç anahtarını 

kapatın .Ġstasyonu yeniden açtığınızda otomatik olarak 

yapılan iĢlem  hafıza ya  (2)  alınmıĢ olacaktır  

 

10.Kalem  Lehimleme  Sıcaklık  Kalibrasyonu  



1-1 Ġstasyon kapalı konum'da iken FUN.CNV. 

basın ve basılı tutarak  bırakmadan  güç 
anahtarını açın. 

1-2 kalibrasyon ayarı için Ekranda „‟00‟‟ ve (1) 

simgesi görünene kadar  FUN.CNV. tuĢuna 7 kez 
basıp bırakın  

 
 

2.  sıcaklığı  30°C, ayarlamak için öncelikle 

.FUN.CNV tuĢunu kullanın, artırım 
 1°C adımlama Ģeklinde yükselecektir  

 

 

3.sıcaklık kalibrasyonunu değiĢtirmek 

istediğinizde örneğin 20°C için  tuĢ‟unu 

kullanın,değeri azaltmak için  tuĢ‟a her 
bastığınızda 1°C azalacaktır.Ġstasyon  ısı 

kalibrasyon aralığı ; :±50°C  

4. Ayarlamayı yaptıktan sonra  iĢlemin hafıza'ya 

alınması için 3 saniye bekleyin ve güç anahtarını 

kapatın .Ġstasyonu yeniden açtığınızda otomatik 
olarak yapılan iĢlem  hafıza ya  (2)  alınmıĢ 

olacaktır  

 

 

VII. Uç Bakım ve kullanım  
 
 

 

Lehimleme  Uç Sıcaklığı 

 

Yüksek  ısı'larda yapılan lehimleme iĢlemlerinde uç ömrü  kısalır 

mümkün olan en düĢük ısı'larda lehimleme iĢlemini yapmayı tercih 

edin.düĢük sıcaklıklarda etkili ve verimli lehimlemeler yapabilirsiniz,  

düĢük ısı  lehim ögelerini termal hasar'dan korunmuĢ olur    

 

 

 

 
Temizlik 

 

Sünger ile düzenli olarak lehimleme uç'ları temizleyin.lehim 

kalıntıları,karbürler uç'larda oksitlenmeye neden olacağı için ,  

uç ısı iletkenliği azalarak kullanım ömrününde kısalmasına neden 

olacaktır.havya kullanımı öncesi uç'un kol'a gevĢek bağlantılı  

olmadığından emin olun. 

 

 

 
Kullanımda Değilken 

 

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda  yüksek sıcaklıklarda  açık 

bırakmayın,yüksek sıcaklıklar uç'ların oksitlenmesine ısı iletkenlik 

özelliğinin azalmasına neden olacaktır 

 

 

Kullanımdan sonra 
 

Uç'u temiz bir sünger silerek lehim kalıntılarından temizleyin 

 

 
1. Havya ilk kez kullanıldığında lehim telini eritecek sıcaklığa ulaĢtıktan sonra  

havya uç’unu lehim ile temas ettirin Ġlk çalıĢtırmada ve sonrasında havya uçlarının  

uzun ömürlü olması için mutlaka kurĢunsuz lehim kullanınız. 



 
2. YanlıĢ sıcaklıklarda lehimleme yapmak havya uc yüzeyinde oksitlenmelere neden      

olabilir .havya uc unda oluĢabilecek  oksitlenme ve karbürlenmeyi önlemek  
için   temizlik  süngerini  kullanarak sürekli temiz tutmalısınız. Yapılamayan  
temĠzlik oksitlenmeyi artırır ve lehimleme iĢlemini verimsiz bir  
Ģekilde yapmaya baĢlarsınız..temizlikte zımpara maket bıçağı v.b. kullanmayınız 
yapılacak temizlik iĢlemi havya istasyonunda hasar oluĢmasını ve sıcaklığın düĢmesini engelleyecektir.. 

Sıcaklık 250°C civarlarında ve 20 dk’dan fazla  çalıĢma yapmıyorsanız parçaların  

ömürlü olması ve zarar görmemesi için cihazı mutlaka kapatınız 

 

3. Lehimleme uç deformasyona uğradığında orjinal Sunline Yedek uç ile değiĢtirin. 

 

4. Lehimleme koluna lehimleme yaparken baskı uygulamayın aksi halde lehimle  

uç zarar görür. 

 

 

 

VIII.  Havya ısıtma elemanlarının ve uç'larının değiĢimi    
 

Lehimleme kol parçaları değiĢimi  ġekil  1 

 
1. Öncelikle no:1 somunu sökün  ardından no:2 çelik boruyu kaldırın   

NO:5 yay bağlantısını unutmadan Rezisdans No:4  değiĢimi için öncelikle   

No:6 plastik kılıfı çıkartmak için  No:7 plastik vidayı sökün 

 

2. Rezisdans çekirdeği devre kartı , değiĢimi yapılırken çok iyi ve doğru monte edilmelidir.  

3. Havya çekirdeği tel bağlantısını sökmeden önce kontrol/not ediniz 

.ve değiĢimden sonra bağlantılarını aynı Ģekilde yapınız. 

 

 

 

 
 

Tweezer Lehimleme  parçaları değimi  
1.Lehimleme Uç değişimi  (Şekil    2) 
1.nolu somunu sökün , ardından çelik 2 ve 3 no’lu uç ları sökün ve  yeni boru ve uç’u takın  



2.Rezisdans (ısıtıcı ) değişimi (Şekil  3 - Şekil  4) 
 
A. 1nolu somunu sökün , ardından 2 ve 3 nolu çelik uçları sökerek boruyu çıkarın  
B. 7 No'lu vida'yı sökün 11 no'lu sapın ortasında bulunan  9 nolu somunu sökerek yay'ı (10) açın   
C. 12 nolu vidayı sökün daha sonra 5 nolu vida kafasını  sökün ve 
     Devre kartını (15) çıkartın topraklama bağlantısına (16) dikkat edin 
D. Devre kartına bağlı olan rezisdansı sökün ve yenisiyle bağlantıya dikkat ederek değiĢtirin 
E. sökme iĢleminin tersini yaparak değiĢtirme iĢlemini tamamlayın  
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Lehimleme İşlemi nasıl yapılır  
Hazırlık 
Öncelikle lehim yapacağımız yüzey olan PCB’yi alkol ile temizleyerek yağ ve benzeri diğer yabancı maddelerden 
arındırmalıyız. Aynı Ģekilde kart üzerine lehimleyeceğimiz parçaların’da bacaklarının kontrol edilmesinde fayda 
var. Zaman içerisinde bacaklarda meydana gelecek olan oksitler, elemanın görevini tam anlamıyla yerine 
getirmesine engel olacaktır, dolayısıyla hazırlayacağınız devrenizin çalıĢmamasına neden olabilir. 
 
Montaj 
Temizlik iĢlemi bittikten sonra lehimleyeceğimiz devre elamanının kart üzerine yerleĢtirilmesi ve hareketsiz 
kalarak lehime hazır hale getirilmesi iĢinizi kolaylaĢtıracak diğer bir safhadır. Delikler üzerinden devre elemanını 
geçirdikten sonra kartın arka tarafında kalan (lehimlenecek yüzey) bacakların artan kesimlerini bir miktar bükerek 
elemanın kart üzerinde hareketsiz kalmasını sağlayabiliriz. 



 
Isıtma 
Lehimleme iĢlemindeki en önemli noktalardan birisidir. IsınmıĢ olan havyanın ucuna çok az miktarda lehim 
eriterek lehimlenecek olan parça ve kart üzerindeki bakır plakanın ısıtılması sağlanmalıdır. IsınmıĢ olan yüzey, 
lehimin tutmasında önem taĢır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ısıtma iĢleminin 1-2 saniyeden fazla 
sürmemesidir; aksi halde devre elamanı zarar görebilir. 
 
Lehimleme 
Isıtma aĢaması devam ederken lehim telini lehimlenecek olan yüzeye dokundurup, iterek 1-2 milimetrelik telin 
erimesi ve elemanlara yayılması sağlanır. Lehim telini direkt olarak havya ucuna uygularsanız lehim telinin aĢırı 
ısınmasıyla kimyası bozulup özelliğini kaybetmesine neden olabilirsiniz. Gene bu aĢamada havyanın, devre 
elemanı ve kart ile uzun süre temasından kaçınmalısınız. Yeterli miktarda erimiĢ lehim devre elemanlarıyla 
birleĢtiği noktada önce lehim telini, sonra da havyayı lehimlenen yüzeyden ayırarak soğumasını beklemeliyiz. Bu 
esnada devre elemanının ve akıĢkan durumda olan lehimin hareket etmemesine özen göstermeliyiz 

 
ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR 
Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun . 
7/24 Destek hattını arayak ürün sevk’i için bilgi verin  
 
 
 
CİHAZI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA  BIRAKAN SEBEPLER 
.  Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiĢ kullanım standartlarına uymak tüketicinin yükümlülüğündedir 
1.SIVI TEMASI  
Cihazinizi her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz 
2.CĠHAZIN DARBE GÖRMESĠ  
Cihazın darbe görmesi ,yere düĢmesi,cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz 
kalması’da darbe ile aynı etkileri yaratmaktadır.Yangın ,sel veya yıldırım düĢmesi durumunda meydana gelen 
hasar ve arızalar  
3.DEĞĠġĠM GEREKTĠREN HALLERDE UYULMASI GEREKENLER 
Fabrikasyon hatası olan cihazların değiĢimi için ; cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının 
yıpranmamıĢ ve yırtılmamıĢ olması gerekmektedir.Ayrıca cihazın dıĢ görünümünde kesinlikle hasar 
olmamalıdır.Cihaz ile aldığınız faturanın bir kopyasıda cihaz ile birlikte gönderilmelidir. 
4YETKĠSĠZ MÜDAHALE  
Yetkisiz müdaheleden sayılan durumlar ;ürüne ait bir parçayı değiĢtirme ,yetkisiz kiĢilerce yaptırılacak onarımlar 
ve DK Eleketronik garantisinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir 
5 YÜKSEK VOLTAJ VE AġIRI YÜK  
Voltaj düĢüklüğü veya fazlalılığı ,topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve 
arızalar  
Cihazın besleme voltajı ve çektiği akım ; cihaz dizayn edilirken belirlenir.Cihazın alabileceği voltaj ve akım 
birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiĢtir. 
6.KULLANMA KILAVUZU VE GARANTĠ BELGESĠNDE BELĠRTĠLEN HUSUSLARA AYKIRI 
KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZALAR 
Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak ,can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım 
kılavuzlarında yeterli bilgilendirme ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belirtilen bu hususlara uyması Ģarttır 
Cihaz garanti belgesiyle birlikte,satıĢ belgesinin bir fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir 
Cihazın garanti belgesinde satın alma tarihi fatura numarası ve yetkili satıcı kaĢe ve imzası  bulunmalıdır  
6.KAPSAM DIġI PARÇALAR  
Isı kontrollu ve sıcak hava üflemeli havya istasyonlarının tamamında kullanılan ve kullanım ömürleri; yapılacak 
lehimleme iĢlemleri ile orantılı olan havya uç’ları lehimleme kolları ve sıcak hava kolları garanti kapsamında 
değildir. 
 
NOT: Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiĢtirilebilir.DK Elektronik ürünlerine ve 
hizmetlerine iliĢkin garantiler , bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında belirtilmiĢtir.Bu 
belgede yer alan hiç bir Ģey ek garanti oluĢturacak Ģekilde yorumlanmamalıdırDK Elketronik bu belgede yer alan 
teknik hatalardan veya yazım hatalarından yada eksikliklerden sorumlu tutulamaz 
 

DK ELEKTRONĠK BĠLGĠSAYAR SAN. TĠC.LTD.ġTĠ 

MANOLYA CAD DADALOĞLU SOK NO:3/B  

SOĞANLIK/KARTAL/ĠSTANBUL  

TEL: 0 216 452 40 04  

FAX: 0 216 452 40 05 

www.dkelektronik.com.tr 

www.sunline.com.tr 

http://www.dkelektronik.com.tr/
http://www.sunline.com.tr/


 

 

 

Tüm Hakları DK Elektronik’e aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


