Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do pájecího pera.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné
dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Základní pájecí sada ZD-30B

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Pájecí pero nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění rukojeti používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch rukojeti pájecího pera.

Obj. č.: 58 83 32
Pájecí pero nerozebírejte!

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pájecí sady ZD-30B.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Pájecí pero vždy odkládejte na stojánek
(je součástí dodávky)

Účel použití
Sada s pájecím perem je určena pro nejrůznější pájecí práce v oblasti elektrických a elektronických
prvků a také pro pájení na deskách plošných spojů.

Rozsah dodávky
Pájecí pero
Pájecí hrot dlátového tvaru
Odsávačka
Odletovávací sací pumpa
Pájecí cín

Nedotýkejte se holýma rukama pájecího
hrotu a topného tělíska!
Nebezpečí popálení!

Výměna pájecího hrotu
Při výměně pájecího hrotu postupujte podle znázornění na obrázku.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Provozní napětí:
Výkon:
Tvar pájecího hrotu:

230 V/AC
30 W
Tužkový

Záruka
Na pájecí pero 30 W/ 230 V AC poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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