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936D 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 



 

Dziękujemy Państwu za zakup systemu stacji lutowniczej o 
modelu ZHAOXIN 936D. 

Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia w 

przyszłości. 

Przed użyciem należy zapoznać sie z instrukcją 
obsługi urządzenia!!! 
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       Lista elementów 
 
Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zawartość jest 
zgodna z poniższą listą: 
 

• stacja lutownicza, 
• grot lutowniczy (model 985), 
• metalowy uchwyt, 
• gąbka czyszcząca. 

 

       

       Dostępne groty 
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Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zawartość jest 

 



 

      Opis stacji lutowniczej 
 
Wysokiej, jakości stacja lutownicza z płynną regulacją 
temperatury w zakresie od 200 do 480 stopni Celsjusza. 
Regulacji temperatury dokonuje się poprzez potencjometr 
znajdujący się na płycie czołowej jednostki centralnej. 
Stacja wyposażona jest w cyfrowy wyświetlacz LED na 
którym wyświetlana jest aktualna temperatura grota. 
Czerwona dioda informuje, że lutownica jest w trakcie 
nagrzewania (czerwona dioda sygnalizuje pracę grzałki). 
Kolba lutownicy jest bardzo lekka i pokryta warstwą gumy.

Charakterystyka: 

• cyfrowa stacja lutownicza,  
• płynna regulacja temperatury od 200°C do
• stabilizacja temperatury, 
• cyfrowy wyświetlacz LED, 
• odczyt temperatury z grota (realny), 
• płynna regulacja temperatury za pomocą 

potencjometru, 
• pobierana moc: 60W, 
• kolba lutownicza zasilana bezpiecznym

24V, 
• wykonanie ESD (zabezpieczenie antystatyczne)
• ceramiczna grzałka zintegrowana z termoparą
• bardzo lekka kolba ok.45g nie powoduje zmęczenia 

dłoni, 
• szeroki wybór opcjonalnych grotów, 
• dioda LED informująca o stanie pracy grzałki
• podstawka pod lutownicę, 
• gąbka do czyszczenia grota. 
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Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenia przedmiotów. Dla własnego bezpieczeństwa 
przestrzegaj poniższych środków ostrożności. 
 

1. Praca ze stacją odbywa się w wysokich temperaturach.
2. Po zakończeniu pracy należy doprowadzić do 

całkowitego ostygnięcia stacji. 
3. W żadnym wypadku nie wolno narażać stacji

lub wstrząs. 
4. Nie wolno rozmontowywać urządzenia. 
5. Uwaga: groty należy instalować, gdy urządzenie jest 

chłodne (temperatura pokojowa). 
6. NIE WOLNO przykręcać grotów z nadmierną siłą
7. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, 

cieczy lub materiałów palnych.  
8. Nie można montować innych elementów grzejnych, niż 

przeznaczonych do tego modelu stacji. 
9. Po krótkotrwałej pracy, kolor metalowych elementów 

kolby, może się zmienić, to jest naturalny objaw.
10. Kiedy kabel zasilający tkwi w gnieździe zasilan

jeśli urządzenie jest wyłączone podawany jest prąd o 
pewnej wartości do urządzenia. Zatem, jeśli stacja nie 
będzie użytkowana, należy odłączyć przewód 
zasilający. 

11. Używać tylko oryginalnych części zamiennych.
12. Chronić stację lutowniczą przed wilgocią i nie 

obsługiwać jej mokrymi rękami. 
13. Proces lutowania wytwarza opary. Należy zapewnić 

dobrą wentylację w miejscu pracy. 
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        INSTALACJA I OBSŁUGA STACJI
 
1.Uchwyt kolby lutowniczej. 
Namoczyć gąbkę czyszczącą, a następnie wykręcić ją do 
sucha i umieścić w podstawie metalowego uchwytu.
UWAGA: Gąbka po namoczeniu zwiększy swoją objętość, 
należy więc ją najpierw namoczyć, a potem wycisnąć. 
Zaniedbanie tej czynności może spowodować 
uszkodzenie grotu. 
 
2.Podłączenie. 

• Włożyć uchwyt kolby w zatrzask stacji lutowniczej i 
zamocować go ciasno zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 

• Włożyć grot lutowniczy w uchwyt. 
• Upewnić się, czy gniazdo posiada uziemienie. 

Włożyć przewód zasilania do gniazda zasilania.
UWAGA: Należy upewnić się, czy wyłączone (OFF) jest 
zasilanie przed instalacją lub deinstalacją kolby 
lutowniczej, by uniknąć uszkodzenia obwodu 
elektrycznego stacji. 
 
3.Ustawianie temperatury. 
Ustawić przełącznik regulacji temperatury na wymaganej 
wartości. 
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       KONSERWACJA GROTÓW 
 
1. Czyszczenie 
W trakcie użytkowania grot należy zawsze czyścić gąbką, 
w przeciwnym wypadku tlenki i związki węgla wytwarzane 
podczas lutowania mogą go uszkodzić. 
Zanieczyszczenia te mogą spowodować niewłaściwe 
połączenie lub zmienić przewodnictwo grotu.
Podczas ciągłego użytkowania, raz w tygodniu należy 
odłączyć grot i usuwać tlenki. 
To może zabezpieczyć przed uszkodzeniem grotów. 
 
2. Sprawdzanie i czyszczenie grotów 
UWAGA: Nie usuwać z grotu tlenków pilnikiem.
a) Ustawić temperaturę na 250°C (482°F). 
b) Kiedy temperatura ustabilizuje się, należy oczyścić grot 
gąbką i sprawdzić stan grotu. 
c) Jeśli na pokrytej cyną części grotu występuje czarny 
tlenek, użyć nowej cyny i oczyścić grot gąbką. Powtarzać 
do całkowitego usunięcia nalotu, a następnie
nową cyna. 
d)Jeśli grot jest zdeformowany albo skorodowany 
wymienić go na nowy. 
 
3. Kalibracja temperatury 
Kolba lutownicza powinna być ponownie skalibrowana 
po wymianie elementu grzejnego, grotu lub samej kolby w 
następujący sposób: 

a) połączyć grot z sondą termometru. 
b) ustawić przełącznik kontroli temperatury na 400
c) kiedy temperatura ustawi się, należy użyć 

śrubokrętu, by dopasować położenie śrubki
(oznaczonej CAL na stacji lutowniczej), dopóki 
temperatura nie dojdzie do 400°C. By zwiększyć 
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temperaturę obracamy śrubkę zgodnie z
wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, by temperaturę zmniejszyć.

 
4. Grot (metoda kalibracji temperatury) 
Różne typy grotów mogą mieć różną temperaturę.
Temperaturę można dopasować za pomocą przełącznika 
kontroli temperatury: gdy temperatura ustawiona na 
urządzeniu wynosi 400°C (750°F), różnica temperatury
pomiędzy tym grotem, a urządzeniem, wynosi 18
Potrzeba zmienić 
temperaturę na 420°C (768°F). 

 
 
 

       
     KONTROLA ELEMENTÓW GRZEJNYCH 

I PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO
 
Wyciągnij wtyczkę i zmierz rezystancje pomiędzy 
szpilkami wtyku: 

a) pomiędzy jedną, a drugą (elementy grzejne): 
2,5-3,5 (normalna temperatura), 

b) pomiędzy czwartą i piątą: 45-58 (normalna 
temperatura), 

c) pomiędzy trzecią, a grotem: powyżej 2 
(normalna temperatura). 

UWAGA: Piata szpilka to „ +” , czwarta „ -” . Jeśli 
wartość z punktów A i B jest różna od podanej, należy 
wymienić element grzejący (czujnik) lub kabel. Jeśli
rezystencja w punkcie C przewyższa podaną wartość, 
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należy usunąć nalot z tlenków, za pomocą 
ściernego. 
 
 
 

     ROZKŁADANIE KOLBY GRZAŁKOWEJ
 

1. Przekręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, usunąć osłonę z grotu 
oraz grot. 
 

2. Przekręcić obsadę przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara i odłączyć od kolby.
 

3. Wyciągnąć element grzewczy i przewód 
łączący z uchwytu (w kierunku grotu).
 

4. Wyciągnąć sprężynę uziemiającą z tulejki
Pomiaru dokonać, gdy element grzejny ma 
temperaturę pokojową. 
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Dział Handlowy: 

Pomoc Techniczna: 
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support@propox.com
 

            
 

LUTOWANIE  
narzędzia i akcesoria 

OBWODY DRUKOWANE
produkcja i projektowanie

ENERGIA ODNAWIALNA 
projekty i urządzenia 

USŁUGI EMS
montaż i programowanie
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      WARUNKI GWARANCJI
 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu i 

naprawy upoważniony jest wyłącznie Serwis PROPOX. W 

przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza 

Serwisem oraz zerwania lub uszkodzenia założonych pl

prawa gwarancyjne zostaną utracone.  

Gwarancją nie są objęte:  

• uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z 

instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania 

produktu; 

 

• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, 

uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane 

przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, 

zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub 

kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), 

zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania 

atmosferyczne, a także innych będących poza kontrolą 

Gwaranta;  

 

• okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana 

części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego 

(zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia 

napisów itp.);  

 

• usunięcie lub instalacja produktu; czyszczen

zewnętrzne jak i wewnętrzne;  
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wyłącznie wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu i 

naprawy upoważniony jest wyłącznie Serwis PROPOX. W 

przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza 

Serwisem oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb 

uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z 

instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania 

uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, 

awarie spowodowane 

przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, 

zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub 

kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), 

zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania 

dących poza kontrolą 

okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana 

części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego 

(zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia 

usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie 



 

• niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem 

niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem 

lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania 

modyfikacji;  

 

• wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub 

działania substancji chemicznych, które mogą mieć 

negatywny wpływ na produkt;  

 

• nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też 

montaż/instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi 

zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;  

 

• uszkodzeń lub wadliwego działania wynikając

stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych 

materiałów eksploatacyjnych;  

 

• przewodów, części obudowy, śladów powstających w 

czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, 

wytarcia. 

   

 
Elementy grzejne nie podlegają gwarancji, 

ponieważ są to elementy eksploatacyjne.
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