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P661 – Pájecí lázeň ZB-50C pro 500g pájky, 230V/200W 
 
Návod k použití 
 
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:  
Pájecí lázeň s nádobkou z nerez oceli. Vysoce kvalitní a výkonný 
topný kabel.  
Titanová nebo nerezová nádobka určena pro dlouhodobé použití.  
Nastavitelná teplota 200–450°.  

Specifikace: 
Napětí: 230V 
Výkon: 200W 
Nádobka: průměr 50mm z nerez oceli. 
Pro pájku: 500g 
Regulace teploty: 200–450°C s termostatem 
Doba nahřívání: 3–8min 
Rozměry: 150×95×70mm 
 

Návod k použití: 
Zkontrolujte, zda používané napětí odpovídá napětí nastavenému na přístroji, pájecí lázeň uzemněte. 
Do nádobky nenalívejte jiné tekutiny. 
Teplotu nastavíte otočným ovladačem. 
Pozor nedotýkejte ze za provozu ani bezprostředně poté nádobky. Přístroj je velmi horký. 
Po použití vypněte vypínač a poté odpojte ze sítě. 
Nepoužívejte zbytečně vysokou teplotu, poškozuje to nádobku. 
Přistroj nepoužívejte ve vlhkém, prašném, hořlavém či výbušném prostředí. 
Je zakázáno přístroj otevírat, opravovat či upravovat. 
. 

Upozornění: 
Při prvním použití nechte pájku roztát v nádobce. Nezapínejte přístroj s prázdnou nádobkou. 
Nepoužívejte přístroj na plný výkon po dlouhou dobu. Přístroj nepoužívejte více, než 8 hodin v kuse. 
Udržujte mimo dosah dětí. Neponechávejte zapnutý přistroj bez dozoru. 

 
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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