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                                                                                   Návod k obsluze 

P091- Horkovzdušná vyfoukávačka ZD-8908 

 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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! 

 

Popis:  

O produktu: 

- Horkovzdušná vyfoukávačka ZD-8908 

-Přesná a stabilní regulace teploty 

-Funkce automatického pohotovostního režimu, úspora energie 

-Rychlé zahřátí 

-Automatický chladicí systém 

-Hladký průtok vzduchu a velmi nízká hlučnost během provozu 

 

Specifikace: 

Jmenovitý příkon - 300W 

Rozmezí jmenovitého napětí - 110-130V AC 60Hz / 220-240V AC 50Hz 

Teplota horkého vzduchu - 100-500°C 
Displej – segmentový LED displej 

 

Použití:  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: 

• Při používání elektrických spotřebičů by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní 

pokyny. 

• Před připojením zařízení k síťovému napájení se ujistěte, že napětí uvedené na typovém 

štítku odpovídá napětí uvedeným na typovém štítku. 

• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 

pokud nebyly pod dohledem nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou 

za jejich bezpečnost. 

• Nenechávejte stanici bez dozoru, pokud je zapnutá. 

• Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo kolem hořlavých materiálů a papíru. 

• Nevystavujte dešti ani vlhkosti. 

• Nikdy nepokládejte výrobek ani jeho část do vody, ani nepoužívejte ruce, pokud jsou vlhké. 

• Nikdy se nedotýkejte trubky ohřívače nebo nefoukejte horký vzduch na kůži. 

• Tento nástroj musí být umístěn na svém stojanu, pokud jej nepoužíváte. 

• Nerozebírejte výrobek. 

• Ujistěte se, že je vypínač v poloze "vypnuto" a odpojte zástrčku, když se jednotka nepoužívá.  

Když je napájecí šňůra připojena k napájecímu zdroji, má jednotka malý tok elektřiny, i když 

je spínač napájení ve vypnuté poloze. Proto pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, odpojte 

zástrčku 

• Při nasazování trysky nestlačte trysku nebo netáhněte za hrany trysky kleštěmi a ujistěte se, 

že šroub nepřerušujete. 

• Napájení se automaticky vypne, když přístroj překročí určitou teplotu. 

• Jakmile teplota klesne na bezpečnou úroveň, napájení se automaticky zapne. 
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Provozní pokyny: 

• Připojte síťovou zástrčku do zásuvky. 

• Namontujte trysky do polohy. Poznámka: Pokuste se používat trysky s větším průměrem. 

• Zapněte hlavní vypínač, nastavte průtok vzduchu a teplotu a vložte jednotku na raketu. 

• Vložte trysku na čepy integrovaného obvodu tak, aby horký vzduch mohl tavit pájku na čepu 

IC a potom pinzetou vyjměte IC. 

• Po použití vypněte vypínač, vyjměte zástrčku z napájecího zdroje a nechte vychladnout před 

uložením na bezpečném místě mimo dosah dětí. 

 

 
 

Zobrazení a nastavení teploty: 

 

1. Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko "+ (UP)" nebo 

"- (DOWN)". 

    Při krátkém stisknutí se nastavená hodnota změní na 

± 1 ° C 

    Při dlouhém stisknutí se nastavená hodnota rychle 

změní a dosáhne cílové teploty. 

2. "℃ / ℉" je tlačítko pro přenos mezi ℃ / ℉ 

    Výchozí jednotka je ℃, stiskněte tlačítko "℃ / ℉" pro 

změnu mezi ℃ a ℉. 

3. Průtok vzduchu lze nastavit pomocí knoflíku pod symbolem ventilátoru. 

    Když otáčíte knoflík na stranu DOWN -, proud vzduchu se zpomalí; 

    Když otočíte knoflík na stranu UP +, proudění vzduchu se zvýší; 

4. Tato položka má funkci spánku. 

    Když položíte vzduchové čerpadlo na raketu, položka přestane ohřívat. 

    Na displeji se zobrazí "SLP" (znamená SLEEP), když zvednete vzduchové čerpadlo, 

    položka se vrátí na nastavenou teplotu. 

5. Pájení QFP: 

(Trysky pro pájení jsou volitelné a je nutné je zakoupit samostatně) 

* Použijte pájecí pastu 

Použijte správné množství pájecí pasty a nainstalujte SMD na PWB. 

* Předehřátí SMD 

Viz obrázek předehřátí SMD (Obr. I) 

Pájení 
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Ohřívejte rovnoměrně olověný rám. (Obr. II) 

 
* Mytí 

Po dokončení pájení vymyjte tok. 

Poznámka: Během pájení horkým vzduchem se mohou vyskytnout závady, jako jsou pájecí 

kuličky, pájecí mosty. Doporučujeme, abyste dostatečně prozkoumali podmínky pájení. 

 

Údržba a čištění  

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra 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 pouzdro produktu.  

 

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 a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt 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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