
BA-9305L KULLANIM KILAVUZU 
 
İKİSİ BİR ARADA YÜKSEK HASASİYETLİ LCD EKRANLI SICAK HAVA İSTASYONU ve ANAHTARLI DC GÜÇ KAYNAĞI 
KULLANIM KILAVUZU 
Sıcak havayla çalışan bu lehim sökme ekipmanını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Bu ürün kurşunsuz olarak lehim yapmak ve sökmek için tasarlanmıştır. 
Lütfen kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu okuyun ve daha sonra bakmak için güvenli bir yerde saklayın. 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Yeni mikrobilgisayar işlemcili PID programlanabilir sıcaklık kontrol teknolojisi ve en yeni hassas PID programı 
uygulamasının kullanımı. 
Hava tabancası ve havyanın gerçek sıcaklığını izleyip saptayan ve düzelten çok hızlı, 20 ms'lik döngü 
kullanımı. 
Sıcaklık kararlılığını sağlamak için sihirli sıcaklık telafisi. 
Sıcaklık hatası ve sıcaklık telafi oranı pazardaki aynı tip ürünlerin çok ötesinde. 
Makinenin LCD ekranı da geliştirildi ve en yeni dijital dinamik LCD ekran ile çok daha güzel görünüm. 
Hava tabancası/havya sıcaklığı ve çeşitli işlevsel talimatların görüntülenmesi (hava tabancası 
otomatik/manüel çalıştırma, Fahrenheit/Celsius görüntüleme, havya uyku zamanı vb.) Dinamik hacim 
talimatları ile ekran uzaktan görünür. Böylece kullanımı kolaydır! Ayrıca SMT çift panel ile yapılmış olması 
sayesinde, sistemin iç çalışması, sinyal netliği, makine kararlılığı ve güvenlik performansı daha da 
geliştirilmiştir ve çeşitli zorlu ortamlarda çalışabilir. 
Tabanca ısıtıcıda seramik ısıtıcı vardır. Isıtıcı eleman seramik etrafına sıkıca sarılmıştır, hızlı ve eşbiçimli 
ısınma sağlar. 
Hiç bozulma olmadan yüksek sıcaklıkta çok uzun süre dayanabilen seramik yapı ısıtma elemanı kararlılığını 
büyük ölçüde arttırır ve ısıtma elemanının ömrünü uzatır. 
Sıcak hava tabancasının tüm koşullarda açılmak üzere güç kaynağı benzersiz otomatik güvenlik işlevi akıllı 
tasarım kol ile mümkündür. Bu nedenle kol tabanca tutucuya yerleştirilmeli ve kolun sıcaklık kazanmasını 
beklenmeli ve daha sonra normal çalışmaya devam edilebilir. Bu tasarım hava tabancasının yangın veya 
kazaya neden olabilecek tehlikeli bilinmeyen ortamlarda çalışmasını önler. 
Makine parçaları kendi kendini test etme işlevine sahiptir. Akıllı sıcaklık, kısa devre, açık devre, aşırı yük vb., 
arıza görüntüleme ve koruma işlevi mevcuttur. 
Güçlü ergonomik tasarımıyla aşağıdaki 5 işlevi içerir: 
hava tabancası otomatik / manüel işlev: 
Otomatik işlev seçildiğinde, hava tabancası kolu tutucuya geri konduğunda makine ısıtmayı otomatik olarak 
durdurur. Bu ise ısıtıcı servis ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar. Yüksek güvenlik faktörüyle çevre 
koruması sağlar. Sıcak hava tabancasının neden olabileceği yangın ve diğer kazalardan kaçınmayı sağlar. 
Manüel çalıştırma seçilirse: hava tabancası kolu tutucuya yerleştirildiğinde tabanca soğuk değilse çalışmaya 
devam eder. 
Sık kullanımlar için çok uygundur soğuma ve ısıtma zamanından tasarruf sağlayarak iş verimliliğini yükseltir. 
Manüel çalıştırma önerilir. Güvenliği arttırmak için lütfen iş tamamlandıktan sonra otomatik çalıştırmaya 
geçin! (bölüm 4'te açıklandığı gibi belirli ayarları yapın) 
B. Isı düzeltme işlevi: çevre koşullarına uyum sağlamak ve havya veya sıcak hava tabancası ısıtıcı/fan/havya 
ucunda neden olduğu sıcaklık sapmasını düzeltir. Böylece sıcaklık düzeltilir. 
Sıcaklık düzeltme aralığı: -50℃~+50“℃. 
(6-7'de açıklanan belirli özelliklere bakın) 
C. Celsius Fahrenheit sıcaklığı gösterme işlevi: tasarımı çeşitli pazar gereksinimlerini karşılar. 
Sıcaklık görüntüleme modu 
seçilen özelliğe göre 
(5'de açıklanan belirli özelliklere bakın) 
D. havya uyku işlevi: havya kendisinin çalışma durumunu otomatik olarak saptar. kullanımnda olmadığında, 
beklemededir. 
Uyku zamanına ulaşıldığında, havya sıcaklığı otomatik olarak 2 0 0 ℃'ye soğur ve havya ucunun 
oksitlenmesini etkin bir şekilde önleyerek servis ömrünü uzatır. 



Enerji tasarrufu ve çevre koruması sağlar. 
Uyku zamanı geniş aralıkta olabilir. 0-99 dakikaya ayarlanabilir. Kullanıcı havyayı 1 dakika sonra uyanmaya 
ayarlayabilir. 
Havyanın uykuya girmesini istemiyorsanız, uyku zamanı 0 olarak ayarlanabilir. 
(3'de açıklanan belirli özelliklere bakın) 
E. Hava tabancası koruma işlevi: Kullanımdaki hava tabancaları normal olmayan rüzgar üflüyorsa, 
rüzgar olmamasından dolayı tabancanın yanmasını önlemek için ısıtıcı çalışmayı durduracak ve ürünün 
güvenlik performansını geliştirecektir. 
6. 
Havya parçaları kaliteli ısıtıcı kullandığından hızlı sıcaklık yükselmesi, sıcaklık kararlılığı ve uzun ömür sağlar. 
Anti-statik tasarım SMD elemanında elektrostatik hasar olmasını önler. 
 

Teknik Özellikler 
Model  9305L 

 

Güç tüketimi 900W 
Ölçüler 255*212*160MM 
Ağırlık 4. 78KG 

Çalışma ortamı 0-50℃/0-122℉ 
 

Depolama ortamı 20C~80℃/-68F-176°F 

 
Sıcak hava iş istasyonu  

Hava akış türü Fırçasız fan hafif rüzgar 

Hava akışı ≥120L/dk. 
Sıcaklık aralığı 100℃-480C/212°F~-896°F 

Sıcaklık kararlılığı ±1℃ 

Ekran türü LCD Ekran 

Kol kablo uzunluğu ≥100cm 

Havya  

Sıcaklık aralığı 200℃~480℃/392°F~896°F 

Sıcaklık kararlılığı ±1℃ 

Uç toprak voltajı <2mV 

Uç toprak direnci <2ohm 

Ekran türü LCD Ekran 

Kol kablo uzunluğu ≥100cm 

DC güç kaynağı  

Voltaj 0~30v 

Akım 1mA~5A 

USB  

Voltaj 5V 

Akım 2A 

 

Genel Kullanım 
1 ) .SSOIC, CHIP,QFP, PLCC, BGA, SMD vb. bileşenlerin lehimlenmesi veya sökülmesi (çıkarılması) için 
uygundur (Özellikle cep telefonu kablosu). 
2 ) .Büzdürme, boya kurutma, yapıştırıcı sökme, çözdürme, ısıtma, plastik kaynaklama Ürün resimleri ve 
açıklaması 



 
1. Voltaj çıkış ekranı output display               16.Sıcaklık düşürme düğmesi  
2.Akım çıkış ekranı                   17.Sıcaklık arttırma düğmesi 
3.Kararlı voltaj gösterge lambası                 18.Ayarlar düğmesi 
4.Aşırı akım gösterge lambası                   19.Hava tabancası güç kaynağı düğmesi 
5.Kaba akım ayarlama                         20.Havya güç düğmesi 
6.Akım ince ayarlama kontrol düğmesi            21.Hav hacmi kontrol düğmesi 
7.Voltaj ince ayarlama                         22.Santigrat Fahrenheit ekranı 
8.Kaba voltaj ayarlama                        23.Havya uyku süresi 
9.DC Güç kaynağı anahtarı                     24.Santigrat Fahrenheit ekranı 
10.DC güç kaynağı negatif kutup           25.Hava tabancası manüel / otomatik durum ekranı 
11.DC güç kaynağı pozitif kutup                 26.Hava tabancası sıcaklık ekranı 
12.Hava tabancası sekiz göbekli yuva             27.Hava tabancası sıcaklık gösterge lambası 
13.Hava tabancası lehimleme istasyonu güç anahtarı  28.Hava tabancası hava hacmi ekranı 
14.Havya altı göbekli yuva                       29.Havya sıcaklık ekranı 
15.USB şarj arayüzü                    30.Havya sıcaklık gösterge lambası 
 

Kullanma Talimatları 
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1.Lehim sökme istasyonunu hazırlamak için lütfen önce bir hava tabancası tezgahını makinenin soluna takın 
ve ardından kolu, kol çerçevesine takın. aksi halde hava tabancası çalışmayacaktır (benzersiz güvenlik 
özelliklerine sahiptir: yangın veya diğer kazalar gibi beklenmeyen durumlarda diğer parçaların etkin şekilde 
korunması) 
2.Güç kaynağını cihaz hava ağızlığına bağlayın (büyük çaplı ağızlığı kullanmak için).  
3.Şasinin arkasındaki güç anahtarını açın. Ekranda fabrika varsayılan değerleri görüntülenir. Hava tabancası 
sıcaklığı ekranda " - - " olarak görüntülenir. Hava tabancası bekleme modundayken, kolu kaldırın, sıcak hava 
iş istasyonu hava tabancaları normal ısınmaya geçer (alt sağ köşede hava tabancası ekranı) bu sırada hava 
tabancası gösterge lambası yanar! Isınırken lamba parlak yanar, sabit sıcaklıkta düzenli olarak parlak yanıp 
söner ve soğurken ise lamba söner. 
Düğmeyle uygun hava akışını ayarlayın. Normal çalıştırmada sıcaklık kararlı kalacaktır. 
Lambanın yüksek hızda yanıp sönmeye başlamasıyla termostat devreye girer ve ardından hassas PID 
programı milisaniyeler içinde yüksek hızlı takibe başlar ve hava tabancasının gerçek sıcaklığını telafi eder ve 
böylece yüksek hassasiyetli sabit sıcaklık durumunda hava tabancası kararlı kalır (şekil 1) 
4.Çalışma tamamlandığında, kol tutucunun üzerine yerleştirilmelidir. Bu sırada lehim sökme istasyonu  
soğutma ısıtma modunda soğuk hava göndermek için gövdeye giden ısıtma akımını otomatik olarak kapatır. 
Sıcaklık 100℃ altına düştüğünde lehim sökme istasyonu " - - " görüntüler bu,ısıtıcı sıcaklığı 70℃ altına 
indiğini, makinenin bekleme moduna gireceği anlamına gelir. Makine bekleme durumuna girdiğinde  hava 



 
 
 
 3. Havya uyku süresi ayarı  
 Hava tabancası sıcaklığı üçüncü fonksiyon  
 düğmesinden hızlı şekilde ayarlanır. Ekranda              
“SLEEP" yanıp sönmeye başlar. İstediğiniz         
 uyku süresini ayarlamak üzere artırma veya              
 azaltma düğmesine basın. Örneğin, havya                  
uyku süresi 10 dakika olarak ayarlanır. 
Hava tabancasının sıcaklığı üçüncü 
fonksiyon düğmesiyle hızlı şekilde  
ayarlanır. “SLEEP” yanıp sönmeye başladığında 
azaltma düğmesine basarak uyku süresini 
20’den 10’a indirin, dört saniyeliğine  
çalışmayı durdurun. Uyku süresi 00 olarak 
ayarlandığında havya uyku moduna geçmeden 
çalışmaya devam eder. Hava tabancasını  
otomatik/manüel olarak ayarlamak  
isterseniz “SLEEP” yanıp sönmeyi sonlandırdığında 
fonksiyon düğmesine basın. Söz konusu yöntem 
için hava tabancası otomatik/manüel ayarları konusuna  
bakın. 
 
 
  
 4. Hava tabancası otomatik/manuel ayarları  
Havya uyku süresi dördüncü fonksiyon düğmesine  
basılarak hızlıca ayarlanır. Ekranda “AUTO”  
veya “MANUAL” yanıp sönerken, hava tabancası  
otomatik veya manüel modunu ayarlamak için  
artırma veya azaltma düğmesine basın. Örneğin, 
hava tabancası otomatik durumu manüel durumunu  
dönüştürür ve Havya uyku süresi hemen  
ayarlanır: Dördüncü fonksiyon düğmesine  
basıldığında “AUTO” yanıp sönmeye başlar, azaltma 
düğmesine basıldığında “MANUAL” yanıp sönmeye  
başlar, “AUTO” duru, dört saniye için çalışma  
durdurulduğunda “MANUAL” yanıp sönmeye son  
verir. Program otomatik olarak hafızaya  
alır ve kurulumdan çıkarak ayarları tamamlar. 
Fahrenheit/Celcius görüntülemeyi ayarlamak  
isterseniz, “MANUAL” yanıp sönmeye devam ederken 
fonksiyon düğmesine basın. Söz konusu yöntem 
için Fahrenheit/Celcius dönüştürme ayarları konusuna bakın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
                        
  
5. Fahrenheit/Celcius dönüştürme ayarları  
Hava tabancası otomatik/manüel ayarlarında, beşinci  
fonksiyon düğmesine basıldığında hemen “C” veya “F” 
yanıp sönmeye başlar. “C” veya “F” durumuna geçmek 
için artırma veya azaltma düğmesine basın. Örneğin, “C”  
durumundan “F” durumuna geçmek için: hava  
tabancası otomatik/manüel ayarlarında hemen beşinci 
 fonksiyon düğmesine basın, “C” yanıp sönmeye  
başladığında azaltma düğmesine basın. “F” yanıp  
sönmeye başlar ve "C” kaybolur. Dört saniyeliğine  
çalışmayı durdurun, “F” yanıp sönmeye son verir.  
Program otomatik olarak hafızaya alır ve fonksiyon 
 ayarlarından çıkarak ayarlamayı tamamlar. Havya  
sıcaklığını düzeltmek isterseniz, “F” yanıp sönmeye son  
verdiğinde fonksiyon tuşuna basın ve söz konusu yöntemler  
için Havya sıcaklığını düzeltme konusuna bakın. 
 
 
 
 
      
6. Havya sıcaklığını düzeltme ayarı  
Fahrenheit/Celcius dönüştürme ayarlarında 
altıncı fonksiyon düğmesine basıldığında 
“SOLDERING” yanıp sönmeye başlar. Havya 
sıcaklığı penceresinde “00”  
görüntülendiğinde istediğiniz sıcaklığı  
ayarlamak için artırma veya azaltma  
düğmesine basın. Örneğin, havya sıcaklığını 
10 C derece düşürmek için: Fahrenheit/Celcius 
dönüştürme ayarlarında hemen altıncı  
fonksiyon düğmesine basın; ekranda “SOLDERING”  
yanıp sönmeye başlar ve bu arada havya 
sıcaklığı penceresinde “00” görüntülenir. 
Havya sıcaklığını 10 C derece düşürmek  
için azaltma düğmesine basın. 4 saniye için  
çalışmayı durdurun. “SOLDERING” yanıp sönmeye 
son verir ve program otomatik olarak hafızaya 
alır ve kurulumdan çıkarak ayarları tamamlar. 
Hava tabancasının sıcaklığını düzeltmek  
isterseniz, “SOLDERING” yanıp sönmeye son  
verdiğinde fonksiyon düğmesine basın ve  
söz konusu yöntem için hava tabancası  
sıcaklığı kalibrasyon ayarları konusuna bakın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
         
7. Hava tabancası sıcaklığını düzeltme ayarları   
Havya sıcaklığı kalibrasyon ayarlarında, yedinci  
fonksiyon düğmesiyle hızlı şekilde ayarlanır.  
Ekranda “HOT AIR” yanıp sönerken ve hava  
tabancası penceresinde “00” yanıp sönerken  
sıcaklığı istediğiniz şekilde düzeltmek için  
ve azaltma düğmesine basın. Örneğin, hava  
tabancasının sıcaklığını 10 C derece artırmak  
için: havya sıcaklığı düzeltme ayarlarında  
yedinci fonksiyon düğmesine basılarak hızlıca  
“HOT AIR” yanıp sönerken ve hava tabancası  
sıcaklığı penceresinde “00” görüntülenirken  
hava tabancası sıcaklığını yükseltmek için  
artırma düğmesine basın; dört saniyeliğine  
çalışmayı durdurun. “HOT AIR” yanıp sönmeye 
son verir, program otomatik olarak hafızaya alır 
ve fonksiyon ayarlarından çıkarak ayarları tamamlar. 
Özelliğin ayarlanması için fonksiyon düğmesine  
bir kez basın. 
 
 
Uyarı: 
A. Hava tabancası ve havya sıcaklığı 0 olarak fabrikada kalibre edilmiştir. Hava tabancası ve havyanın 
kalibrasyon sıcaklığını keyfi olarak değiştirmeyin. 
B. Sadece hava tabancası açık olduğunda işlev sırası aşağıdaki gibidir: 1. hava tabancası sıcaklığı ayarlar. 2. 
otomatik / manüel ayarlar. 3.Fahrenheit/Celsius görüntüleme çevrim ayarları. 4.hava tabancası sıcaklık 
kalibrasyonu ayarları. 
C. Herhangi bir işlev ayarı yapılırken çalışma 4 saniyeliğine durur, programın belleği vardır 
özellik ayarından çıkar. işlevlerden birini özellik ayarına eklemeniz gerekiyorsa, sırayı sıfırlayın. 
Örneğin, havya uyku süresini 10 dakika olarak ayarlayın (açık hava tabancası ve havya): 
Üçüncü işlev tuşuna sürekli basıldığında, "SLEEP" (uyku) yazısı yanıp söner. Havya uyku süresini ekranda 
"10" olarak ayarlamak için arttırma ve azaltma düğmesine basın. Çalışma 4 saniye durur ve ardından 
"SLEEP" yazısının yanıp sönmesi durur ve program otomatik olarak belleğe alır. Ayarlama bittiğinde 
otomatik olarak ekrandan çıkılır. 
 
UYARI 
Ciddi yaralanmalara veya yangına neden olabileceği için lütfen aşağıdakilere sıkı sıkıya  
dikkat edin 
1 .Kolun makineye doğru şekilde takıldığından, tüm sökme ve takma işlemlerinde güç kaynağı anahtarı 
kapatıldığından emin olun. (Yüksek basınç tehlikelidir) 
2 .Güç kaynağı açıldığı zaman hava tabancası veya havyanın çıkış sıcaklığı 1 0 0 ila 4 8 0 Celsius derece ( 212-
896 Fahrenheit derece) olduğunda, hava tabancası veya havyanın metal parçalarına dokunmayın. Ağızlık 
veya diğer parçalar değiştirilecekse, güç kaynağını kapatıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. (Yüksek 
sıcaklık riski!) 
3 .Makineyi yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın (Yangın tehlikesi). 
 
 
 
 
 
 

 



 
Kullanım Koşulu 
1 .Ana ünitenin gücünü kapatırken sıcak hava iş istasyonunun kolu doğru bir şekilde kol kızağında olmalıdır. 
2 .Sıcak hava çıkışının temiz ve herhangi bir blokaj veya engel olmadığından emin olun. 
3 .Kullanımdan sonra, kol,   (sıcaklık yavaşça düşer) " --- " (hava akışı durur) görüntülenene kadar ünitenin 
soğuması için kol kızağına geri yerleştirilmelidir.  Sıcak hava güç anahtarını kapatın. 
4 .Ünite standart üç ağızlıkla verilir: büyük, orta, küçük. 
Küçük ağızlık kullanılırken, sıcak hava tabancasına hasar verebilecek olan  uzun süreli kullanımdan kaçınmak 
için sıcak hava hacmi maksimum orana ayarlanmalı veya  sıcaklık düşük ayarlanmalıdır. 
5. kullanım gereksinimlerine bağlı olarak, uygun sıcak hava akışını seçin. Farklı sıcak hava akışı sıcaklığın 
biraz farklı olmasına neden olacaktır bu yüzden lütfen çıkış ve nesne arasındaki mesafeyi en az 2 mm olarak 
koruyun. 
6 .Havya ilk kez kullanıldığında, havya ucu ısınma durumuna dikkat edin. sadece lehim telini eritecek kadar 
ısınmasına izin verin ve havya ucunun lehim teli almasını sağlayın ve ardından istenen sıcaklık değerini 
ayarlayın. 
7 .Aç sıcaklığı çok yüksek olmamalıdır. Çok yüksek sıcaklık uç işlevini zayıflatacaktır. 
Aralıklı olarak kullanılıyorsa, sıcaklık azaltılabilir. 
8.Havya ucu kullanımdan sonra periyodik olarak temiz süngerle temizlenmelidir. Lütfen ucu temiz tutun. 
Yeni bir lehim parçası katmanı uç oksitlenmesini önler. 
9 .Uzun süreli kullanımdan sonra, hava tabancasının kolunda çok miktarda toz yapışabilir ve hava kanallarını 
tıkayabilir. Çıkıştaki hava akışını azaltmaktan kaçınmak için lütfen temiz tutun. 
Ek olarak, fan çeşitli yağ ve tozdan etkilenmiş olabilir ve bu da fanın yavaş dönmesine neden olabilir. 
Program rüzgarsızlık koruma işlevini başlatabilir ve işlev çalışmaz. Fanın bakımını düzenli olarak yapın. 
 
Özel Talimatlar 
Değerli kullanıcı! Hava tabancamız ve havyamızın kolu yüksek dayanımlı paslanmaz çelik tüptendir. 
Makine, üretim sırasında normal çalışma koşulunda incelenip ve kalibre edilmiştir. Bu nedenle, 
çelik tüp yüksek sıcaklık yüzünden biraz sarımsı olabilir! 
Makine ilk kez kullanılıyorken çelik tüpün  
sarımsı olması normaldir. 
 
Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler 
1.Ağızlığı çekerken zorla çekmeyin veya ağızlığı çıkarmak için pense kullanmayın, bu vida dişlerine zarar 
verir. 
2 .Ağızlık ısıtma borusu ve ağızlık soğukken takılabilir. 
3 .Isıtma borularına dokunmayın veya sıcak havayı yüzünüze tutmayın. Yüksek sıcaklık deriyi yakabilir. 
İlk çalıştırmada biraz duman çıkabilir Bu normal bir şeydir. Bu durum daha sonra ortadan kalkacaktır. 
4 .Bir ısıtma elemanını değiştirirken topraklama kablosuna hasar vermemeye dikkat edin. 
5.Parça değiştirirken bağlantı kablolarının sıralamasına ve rengine dikkat edin.Yanlış bağlantı 
yapılmamalıdır! 
6 .Lütfen aynı tip ısıtma elemanı veya ısıtıcıyla değiştirin! 
 
Ekran Notları 
A). Dijital LED ekran " - - - " görüntülediği zaman, bu çıkış sıcaklığının 100 ℃ altında olduğu anlamına gelir. 
Sıcak hava iş istasyonu bekleme modundadır ve kol, kol kızağına yerleştirilmiştir. 
B). Dijital LED ekran " S-E" görüntülediği zaman, havya veya sıcak hava iş istasyonunun 
sensöründe bir sorun olduğu veya kolun yerinde çıkarılmış olduğu anlamına gelir. Durum buysa,  
ısıtma elemanının değiştirilmesi gerekir (ısıtıcı göbeği elemanı ve sensör bileşenleri). 
C). Ekranda "F - 1/F - 2  görüntülenmesi, hava tabancasında hiç rüzgarsızlık koruması olmadığını gösterir. Fan 
ve hava tabancası güç kaynağı devresini kontrol etmelisiniz. 
 
 
 



 
 
 
Değiştirilebilir bileşen açıklaması 
���X���^�/�����<���,���s�����]�”���]�•�š���•�Ç�}�v�µ���f�•�f�š�u�����‚�R���•�]�v�]�v�������R�]�”�š�]�Œ�]�omesi  
1 .Elemanı değiştirmeden önce sıcak hava iş istasyonunun tam olarak soğuduğuna emin olun. 
2 .Şekildeki gibi, koldaki iki vidayı gevşetin. 
3.Ayrılana kadar kol bileşenini saat yönü tersine döndürün ve kol muhafaza kapağını sökün. 
4 .Fanı dikkatlice çıkarın, sabit kablo panosunu sökmek için üç vidayı gevşetin. 
5 .Sırasıyla kablo panosu, ısıtıcı kablo panosu bağlantı kablosundan ayırın.Bağlantı konumuna dikkat edin. 
6 .Isıtıcı borusu ısıtma gövdesini sökün ve gövdeye mika kağıt sarın. Çelik tel topraklamayı koparmamaya 
dikkat edin 
7 .Yeni ısıtıcı mikasıyla iyice sarılmış olarak ısıtıcıyı tüpün içine takın ve yerine yerleştirin. 
8 .Isıtıcıyı bağlantısının orijinal yerine oturduğuna emin olun. 
9 .İşlemi tersi sırayla yaparak kolu yerine takın. 
B. Havya ucun�µ�v���À�������Z���À�Ç�����f�•�f�š�u�����P�‚�����R�]�����o���u���v�f�v�f�v�������R�]�”�š�]�Œ�]�o�u���•�] 
1 . no'lu somunu sökün ve ardından 2 no'lu çelik tüpü çıkardıktan sonra değiştirilecek ucu çıkarın. 
2 .sıtıcı göbeğinin değiştirilmesi, 4 no'lu plastik kapağın sökülmesiyle gerçekleştirilebilir: 6 no'lu Isıtma 
elemanı ile birlikte  7 no'lu devre panosunu dikkatlice çıkarın 5 no'lu yayın konumunu unutmayın. 
3 .Devre panosu kaynağından gelen havya göbeği, ısıtıcı göbeğinin değiştirilmesiyle sağlanabilir. 
Havya göbeği kablo bağlantısının sırasına dikkat edin. 
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