
                                                                                   Návod k obsluze
P117A -Pájecí a vypalovací pero ZD-725B

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: 
20W, 30W a 40W; Rádiové ovládání, záliba a řemeslo, malé elektrické části, atd.

60W, 80W; Elektrické spotřebiče pro domácnost, kondenzátory atd. 

100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 500W; kovové trubky, velké komponenty, těžké pájení atd.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Odstraňte nečistoty, rez nebo nátěr na předmětu, který chcete pájet.
2. Zahřívejte předmět páječkou.

3. Na díl naneste pájku na bázi kalafuny a roztavte ji pomocí páječky.
Poznámka: Pokud používáte pájku bez kalafuny, před nanesením pájky naneste na součást 
pájecí pastu.

4. Před přemístěním pájené části vyčkejte, až pájka vychladne a ztvrdne.
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Pozor
1. Se zahřátou páječkou zacházejte velmi opatrně, protože vysoká teplota železa může 
způsobit požár nebo bolestivé popáleniny.
2. Při prvním použití páječky lehce kouří, když topný článek vysychá. To je normální a mělo by 
trvat pouze cca 10 minut.
3. Nikdy nepokládejte speciálně pokovenou špičku.

Upozornění:
1. Produkt není hračka a musí být uchováván mimo dosah dětí.
2. Tento nástroj musí být umístěn na stojan, pokud se nepoužívá.
3. Před čištěním spotřebiče nebo výměnou filtru vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze 
zásuvky. Odšroubování skříně není dovoleno.
4. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim 
nebyl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za 
jejich používání
5. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem 
nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo hazardu.

Údržba a čištění 
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být okamžitě vyměněn, aby se zabránilo nebezpečí. 
Tuto práci musí provádět pouze servisní pracovník nebo vhodně kvalifikovaná osoba.
Výměna a čištění hrotu

Poznámka: Výměna nebo čištění hrotu se smí provádět pouze při teplotě místnosti. Hrot lze 
vyměnit nebo nahradit odšroubováním sestavy rýhované matice. Před, a po této operaci je 
nutné páječku vypnout a nechat vychladnout, protože v opačném případě může dojít ke 
škodám, pokud je páječka ponechána bez vložené špičky. Po vyjmutí špičky vyfoukněte 
veškerý zbývající oxidový prach, který se mohl vytvořit v oblasti uchycení špičky baterie. Je 
třeba dbát na to, aby se do očí nedostal prach. Vyměňte hrot a utáhněte rýhovaný držák 
matice pomocí tlaku ruky. Kleště by měly být použity pouze pro dotažení matice, pokud dojde 
k uvolnění, když je žehlička horká. Je třeba dbát na to, aby matice nebyla příliš utažena, mohlo
by dojít k poškození prvku. 

Páječku lze čistit vlhkým hadříkem za použití malého množství tekutého pracího prostředku. 
Páječku nikdy neponořujte do kapaliny nebo nedovolte, aby do ní pronikla kapalina.

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. 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 


