
Podczas pracy lutownicy zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad bezpieczeñstwa 
pracy, w celu unikniêcia wybuchu po¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym, obra¿enia mechanicznego 
lub poparzenia.

Przed przyst¹pieniem do eksploatacji urz¹dzenia prosimy uprzejmie o zapoznanie siê z treœci¹ 
Instrukcji Obs³ugi. Prosimy o zachowanie Instrukcji.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji Obs³ugi  wp³ynie na 
przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa lutownicy.
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   2. Przeznaczenie lutownicy
Stacja lutownicza przeznaczona jest do lutowania miêkkiego elementów za pomoc¹ spoiwa lutowniczego(np. 

S-Su60Pb4 ). 
 

   3. Ograniczenia u¿ycia
Stacja lutownicza model DED7540 mo¿e byæ u¿ytkowana tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej 

“Dopuszczalnymi warunkami pracy”.
W konstrukcji i budowie lutownicy nie przewidziano zastosowañ urz¹dzenia do celów profesjonalnych/ 
zarobkowych.Lutownica przeznaczona jest wy³¹cznie do zastosowañ nieprofesjonalnych.

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynnoœci obs³ugowe nie 
opisane w Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i powoduj¹ natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych.

Niezgodne z przeznaczeniem u¿ytkowanie, b¹dŸ niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi spowoduje natychmiastow¹ 
Utratê Praw Gwarancyjnych.
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowana tylko w pomieszczeniach zamkniêtych, o sprawnie 
dzia³aj¹cej wentylacji.Unikaæ wilgoci.

 

Dyrektor Techniczny
mgr in¿   Waldemar £abudzki

 1.  DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE dla partii: 11300001-11300999
 DEDRA-EXIM Sp. z o.o.  05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e maszyna: 
Lutownica transformatorowa DED7540
Funkcja: Patrz Instrukcja Obs³ugi
Rok produkcji: 2014
do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):

  o zharmonizowaniu przepisów pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do sprzêtu elektrycznego 
            przeznaczonego do stosowania w okreœlonych zakresach napiêcia (Low voltage) 

certyfikatem nr.   

  w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych kompatybilnoœci 
elektromagnetycznej (Electromagnetic compatibility) 

oraz wymagania zasadnicze w RP: 
Dz. U.2007 nr 82 poz. 556

Zastosowane normy zharmonizowane:

Pruszków  2013-01-01
Deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie
zmieniona lub przebudowana, lub jest u¿ytkowana niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.
Osoba upowa¿niona do sporz¹dzania i przetwarzania deklaracji zgodnoœci oraz
dokumentacji technicznej: Kierownik dzia³u technicznego i serwisu:  Grzegorz Ratyñski-
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8

2006/95/EC
co potwierdzono 

AN 502239690001 wydanym przez TÜV Rheinland LGA Product Safety GmbH 
Tillystrasse 2  - 90431 Nurenberg

2004/108/EC
co potwierdzono deklaracj¹ zgodnoœci wydan¹ 

przez CTS Dachuang industrial park, No.379, Zhongshan Dadao, Guangzhou, China wraz z test 
raportem no.CNB3110915-04008-E-R1

Dz. U.2007 nr 155 poz. 1089  Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w 
sprawie zasadniczych wymagañ dla sprzêtu elektrycznego.

EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006+A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 ; EN 61000-6-1:2007

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej
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   4. Dane techniczne

Napiêcie zasilania 230 V,  50Hz
Moc max. 40 W 
Max. temperatura nagrzewania  420°C
Elektryczna klasa ochronnoœci urz¹dzenia I

   5. Bezpieczeñstwo pracy

Prosimy uprzejmie o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem maksymalnego ograniczenia 
mo¿liwoœci powstania urazu, b¹dŸ wypadku spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹, lub nieznajomoœci¹ 
Przepisów Bezpieczeñstwa Pracy.

 
1. Urz¹dzenie mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a treœæ Instrukcji Obs³ugi.
2. U¿ytkownik nie mo¿e przekraczaæ maksymalnych parametrów na jakie urz¹dzenie zosta³o 

skonstruowane.
3. Wszelki monta¿, konserwacja, lub czynnoœci obs³ugowe nale¿y wykonywaæ przy wyjêtej z gniazdka  

wtyczce i zimnym grocie.
4. Przed w³¹czeniem nale¿y upewniæ siê, ¿e kabel zasilaj¹cy i inne elementy urz¹dzenia s¹ w dobrym 

stanie technicznym. 
5. Nie wystawiaæ lutownicy na deszcz. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w wilgotnych mokrych pomieszczeniach. 

Miejsce pracy powinno byæ dobrze oœwietlone. Lutownicy nie u¿ywaæ w pobli¿u ³atwopalnych p³ynów lub 
zbiorników z gazami.

6. Lutownice nale¿y w³¹czaæ do sieci zasilaj¹cej jedynie na czas pracy. Po w³¹czeniu zasilania w miejscu 
pracy nie mog¹ przebywaæ osoby nie powo³ane. Urz¹dzenie jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, dlatego 
nale¿y do³o¿yæ szczególnej troski, by urz¹dzenie by³o absolutnie niedostêpne dla dzieci.

7. Nie zbli¿aæ r¹k do grzej¹cej czêœci, nie usuwaæ rêkami albo innymi przedmiotami drobnych kawa³ków 
zgrzewanego materia³u.  Czynnoœci te wykonywaæ, po ca³kowitym ostygniêciu urz¹dzenia.

8. Nale¿y uwa¿aæ na przewód sieciowy, nigdy nie nosiæ urz¹dzenia trzymaj¹c za przewód i nie od³¹czaæ go 
z gniazdka sieciowego przez ci¹gniecie przewodu.

9. Stosowane groty nale¿y zamocowaæ, tak aby nie zaistnia³o ryzyku samoczynnego wysuniêcia. 
10. Przed konserwacj¹ urz¹dzenia nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci. Nale¿y bezwzglêdnie 

urz¹dzenie utrzymywaæ z czystoœci, je¿eli urz¹dzenie nie dzia³a nale¿y je oddaæ do autoryzowanego  serwisu. 
Czêœæ chwytowa lutownici musi byæ czysta, sucha nie zabrudzona olejem lub smarem. W przeciwnym razie 
grozi to mo¿liwoœci¹ wyœlizgniêcia siê rêki i poparzenia obs³uguj¹cego.

11. Urz¹dzenie powinno byæ utrzymane w jak najwiêkszej czystoœci. Nale¿y regularnie sprawdzaæ stan 
przewodów. Je¿eli s¹ uszkodzone nale¿y oddaæ urz¹dzenie do autoryzowanego serwisu.

12. Rozgrzan¹ koñcówkê robocz¹ nale¿y odstawiæ do uchwytu. Nie odk³adaæ urz¹dzenia na pod³o¿e .
13. Zabrania siê pozostawiania rozgrzanego, w³¹czonego urz¹dzenia do sieci bez nadzoru.
14. Pomieszczenie, w którym pracujemy lutownicê powinno byæ przewietrzanie, ze wzglêdu na opary 

powstaj¹ce podczas procesu lutownice.
15. Po zakoñczeniu pracy przewód zasilaj¹cy nale¿y od³¹czyæ od sieci. Nie przechowywaæ urz¹dzenia w 

pomieszczeniach wilgotnych.
16. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy napiêcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce 

znamionowej wartoœci.

Instrukcja obs³ugi DED7540 strona:  3



Instrukcja obs³ugi DED7540 strona:  4

 6. U¿ytkowanie lutownicy

Lutowanie
Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y upewniæ siê czy kabel zasilaj¹cy i grot urz¹dzenia s¹ w dobrym stanie 

technicznym. W celu uruchomienia lutownicy nale¿y pod³¹czyæ kabel sieciowy z wtyczk¹ do gniazdka 230V/~50Hz. 
Nastêpnie przyciskiem w³¹cznika uruchomiæ stacjê. Po w³¹czeniu przycisk powinien zaœwieciæ siê. Do ustawiania 
temperatury s³u¿y pokrêt³o znajduj¹ce siê pod w³¹cznikiem (rys. 2). Aby zwiêkszyæ temperaturê nale¿y przekrêciæ ga³kê w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i poczekaæ 2 minuty do osi¹gniêcia wymaganej  temperatury. 
Temperaturê nale¿y ustawiæ doœwiadczalnie, zwiêkszaj¹c j¹ delikatnie i próbuj¹c topiæ drut lutowniczy. 
Po uzyskaniu wymaganej temperatury nale¿y przy³o¿yæ grot lutownicy do ³¹czonych elementów i u¿ywaj¹c wymaganego 
spoiwa przylutowaæ element. 
Podczas przerwy w lutowaniu lub po zakoñczeniu pracy, koñcówkê robocz¹ lutownicy nale¿y w³o¿yæ w uchwyt (rys. 1).
Nadmiar cyny z grotu mo¿na wytrzeæ o specjaln¹ g¹bkê (rys. 1).

7. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe

Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe prowadziæ nale¿y przy wyjêtej z gniazdka wtyczce. 
Okresowo weryfikowaæ stan techniczny lutownicy. Co jakiœ czas nale¿y przesmarowaæ grot lutownicy, by zapewniæ mu 
d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ.

Zamocowanie, wymiana grotu

Wymianê grotu nale¿y wykonywaæ gdy lutownica jest wy³¹czona (zimna) lub przy wyjêtej wtyczce z gniazdka 
elektrycznego.
Podczas pracy grot mo¿e ulec  lub  . W takim wypadku nale¿y przerwaæ pracê i niezw³ocznie wymieniæ 
grot na nowy. Aby wymieniæ grot nale¿y odkrêciæ nakrêtke grotu (rys. 3), a nastêpnie wysun¹æ zu¿yty grot. W miejsce 
starego grotu zamocowaæ nowy grot i mocno dokrêciæ nakrêtke. Upewniæ siê czy nakrêtka dobrze blokuje grot by nie 
wypad³ podczas pracy.

zu¿yciu uszkodzeniu

rys. 2 rys. 3
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8. Rysunek z³o¿eniowy

1112

1. P³ytka drukowana
2. Pokrêt³o temperatury
3. Kabel przy³¹czeniowy
4. W³¹cznik
5. Obudowa
6. Uchwyt lutownicy
7. Kabel zasilaj¹cy
8. Podstawa
9. Gumowa stopa
10. Œruba
11. Grot
12. Nakrêtka grotu
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 9. Kompletacja urz¹dzenia
1. Stacja lutownicza; 2. Uchwyt;

Uwagi koñcowe
Przy zamawianiu czêœci zamiennych prosimy podaæ numer seryjny maszyny umieszczony na tabliczce 

znamionowej. Prosimy opisaæ uszkodzon¹ czêœæ, podaj¹c orientacyjny termin zakupu stacji lutowniczej.
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany 
produkt prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu(sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ reklamowany 
produkt),albo przes³aæ do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Adres podany na ostatniej stronie Instrukcji 
Obs³ugi, oraz w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy uprzejmie do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹. Bez tego dokumentu 
naprawa bêdzie traktowana jako pogwarancyjna.

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do 
Serwisu (koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).

10. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê 
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

U¿ytkownicy  w krajach Unii Europejskiej
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaæ siê z 

najbli¿szym punktem sprzeda¿y lub z dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji.

Pozbywanie siê odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹
       Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

Wszelkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obs³ugi we 
fragmentach albo w ca³oœci bez zgody DEDRA-EXIM zabronione. Instrtukcja oryginalna.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich dokumentacji 
informuje, ¿e niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ 
razem z odpadami bytowymi. Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, 
powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na przekazaniu urz¹dzenia do 
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o lokalizacji 
miejsc zbiórki zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych .  

Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie 
negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez 
nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.

Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich 
przepisach lokalnych.

Wyprodukowano dla:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 05-800 PRUSZKÓW   ul. 3 Maja 8

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779
e-mail info@dedra.com.pl

www.dedra.com.pl
 Serwis: wew. 129,165; serwis@dedra.com.pl



DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

Karta Gwarancyjna
Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy: DED7540

Nazwa:  Stacja lutownicza
 

Numer seryjny:    ..............................................

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi opisanymi

w Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty zakupu
uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.

2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym

monta¿em, b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie ustalonym 

przez strony.
5. Reklamowany produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia 

reklamacji jest przedstawienie: 
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowód zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i czynnikami
  zewnêtrznymi,
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu,

7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji:
bezpieczniki  termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe, groty, 
koñcówki  robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp..).

8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y dok³adnie 
zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w oryginalnym 
opakowaniu. 

Warunki gwarancji sa mi znane, co potwierdzam wlasnorecznym podpisem:

.........................................                                ...............................................
      data i miejsce                                                     podpis kupujacego

Oswiadczenie Nabywcy

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego 
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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