
 

 

 
     Kullanım Kılavuzu 

           BK932 80W Isı Kontrollu Lehimleme Kalem Havya 

 

Özellikleri: 

• BK 932 Kalem Havya, yüksek mukavemete ve iyi ısı direncine sahip şeffaf PC malzemeden 

yapılmıştır. 

• Antistatik çelik havya ucu, yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci ve aşınma direncine 

sahiptir. 

• Seramik rezisdans, uzun ömürlü, hızlı ısıtma, mükemmel sıcaklık kontrolüne sahiptir. 

• Paslanmaz çelik kaplama, hızlı ısı dağılımı kabiliyetine sahiptir 

• Sabit sıcaklık teknolojisi, 200 ℃ -450 ℃ sıcaklık aralığı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir, sıcaklık 

sabittir. Bu şekilde enerji tasarrufu ve çevre koruması sağlar.  

• Küçük boyutuyla hafiftir ve ergonomik’tir,  uzun süreli kullanım için uygundur. 

• Güç kablosu, Avrupa standart fişidir. Yüksek esnek malzeme hattı, yüksek sıcaklık direnci ve 

defromasyon’a direnç’lidir. 

 

Adı Sıcak Hava Havya İstasyonu 

Isıtma Yöntemi Dahili Isıtma Tipi Sabit Sıcaklık 

Güç gereksinimi  220V-240V 

Güç Tüketimi 80 W 

Maksimum Çalışma Sıcaklığı 450 ± 10 ℃ 

Sıcaklık Kontrol Aralığı 200 ℃ -450 ℃ 

Yeniden Isıtma Zamanı 10S 

Havya Ucu Özellikleri Uç ∅8.1x56.8 mm 

Havya Ucu Malzemesi Siyah Altın Çelik 

Rezisdans PTC Seramik Isıtma Çekirdeği 

Net Ağırlığı ≈170g 

Brüt Ağırlık ≈210g 

 

 

 

 



 

                             ÖNLEMLER 
• Kullanmadan önce, kullanılan voltajın havya nominal voltajıyla uyumlu olduğundan 

emin olun. 

• Kalem havya ilk kez ısıtıldığında hafif duman çıkabilir. Bu normal bir durumdur ve 

birkaç dakika sonra kaybolacaktır. 

• İlk kez lehimlemeden önce, havyanın ucuna koruyucu tabaka olarak bir lehim 

tabakası koyunuz. Her kullanımdan önce bir miktar lehim uygulayın ve ardından 

kullandıktan sonra biraz lehim uygulayın, bu işlem havyanın kullanım ömrünün 

uzamasına yardımcı olacaktır. 

• Havya kuru tutulmalıdır, nemli ortamda kullanılması kesinlikle yasaktır. 

• Uzun süre kullanılmayacaksa kuru yanmayı önlemek için güç kaynağı kesilmelidir. 

• Havya ucunda lehimlenmesi kolay olmayan siyah oksit tabakası olduğunda, önce 

siyah oksidi temizlemek için bir temizleme süngeri kullanın ve lehimi hemen uygulayın. 

Havya ucunun koruyucu tabakasına zarar vermemek için havya ucunu temizlemek 

için zımpara kağıdı veya törpü kullanmayın. 

• Düzenli performans ve güvenlik performansı denetimleri gerçekleştirin ve orjinal 

olmayan parçaları kullanmayın. 

 

Uyarı 
• Havyanın zarar görmesini önlemek için hasar olabilecek şekilde cihaza kesinlikle 

vurmayınız, sarsmayınız.havya uc’undaki lehim kalıntılarını temizlemek için 

silkelemeyiniz  

• Uzun süre kullanılmadığında elektrik bağlantısı fişini çekin. 

•Bileşenleri değiştirmeniz gerekirse, 220V güç bağlantısı kesilmeli Ve mutlaka parça 

değişim işlemi için bir uzmana danışmalısınız. 

İmalatçı 

 

ADD：5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, 

Songgang Street, Bao'An 

District, Shenzhen, China 518105 

TEL：086-755-89575688 FAX：086-755-89574599 

Web：www.bakon.cc Email：postmaster@bakon.cn 

 

Türkiye Resmi Distribütörü: 

 
Lojistik & Servis: Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B 

Soğanlık/kartal/İstanbul Tel: +90 216 

452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05 

Web:www.dkelektronik.com.tr E-Mail:bilgi@dkelektronik.com 
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