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                                                                                   Návod k obsluze 
P117E - Víceúčelová pájecí stanice s funkcí vypalování ZD8905 

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: 

Víceúčelová, teplotně řízená pájecí stanice s přídavnou vypalovací, 
vyřezávací a řezací funkcí. 

 Charakteristika:  

- snadná, stupňovitá volba teploty na čelním panelu od 450°C do 750°C, nastavitelná po 50°C, 

 - kontrolka nahřátí na čelním panelu,  

- součástí balení kovový stojánek na odložení pájky,  

- jednoduchá výměna různých pájecí, vyřezávacích či řezacích smyček,  

- pyrotypie/vypalování a vyřezávání materiálů jako jsou dřevo, kord nebo kůže,  

- řezání molitanu, plastových desek apod.  

- nepoužívá se k tavení plastů nebo imitace kůže,  

- provozní spolehlivost, nízké provozní náklady a dlouhá životnost. 

 
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  

● Připojovací kabel se nesmí nechat viset přes ostré hrany.  

● Nikdy se nedotýkejte horkých částí přístroje. Pájecí špička je při provozu přístroje velmi 
horká.  

● Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.  

● Přístroje se lze dotýkat jen za izolované držadlo.  

● Po použití přístroje nebo v době pracovní přestávky se tento odpojí od sítě. Totéž platí při 
jeho čištění.  

● Do sítě zapojený přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.  

● Netahejte nikdy za síťový kabel a berte ho jen za zástrčku.  

● Předtím než hodláte přístroj čistit nebo ho uložit, nechte ho zchladit.  
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● Pájecí špičku vyměňujte jen tehdy, když je úplně chladná.  

● Přístroj nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí.  

● Přístroj se nesmí ponořit do tekutiny.  

● Jestliže má přístroj poškozený síťový kabel nebo nějaký díl, nepoužívejte ho.  

● Opravy přístroje smí provádět jen kvalifikovaná osoba (servis).  

● Přístroj nepoužívejte, pokud by se jednalo o plastické hmoty nebo imitaci kůže. 

 

Použití: 
Před prvním uvedením přístroje do provozu:  
1. Vyjměte přístroj z originálního obalu a obalový materiál (včetně drobných plastových dílů) 
uložte v dostatečné vzdálenosti od dětí.  
2. Umístěte přístroj na rovnou, pevnou plochu.  
3. Zapojte přístroj na elektrickou síť.  
 
Zapnutí přístroje a práce s ním:  
1. Stiskněte hlavní spínač a tím se přístroj uvede do činnosti. 
2. Nastavte na přístroji požadovanou teplotu (450ºC - 750ºC). Čím více otáčíte přepínačem ve 
směru hodinových ručiček, tím vyšší teplota je nastavena.  
3. Teplotní element ohřívá pájecí špičku.  
4. Pro vypalování se používá pájecí špička tak, aby došlo ke specifické "rytí" do materiálů, jako 
jsou dřevo, plátno nebo kůže.  
5. Dříve než po skončení práce přístroj uložíte, vypněte hlavní vypínač a nechte přístroj zcela 
zchladit.  
 
Nasazení / výměna pájecí špičky:  
Pozor! Dříve než se začnete dotýkat dílů přístroje nebo pájecí špičky, nechte ho 
ochladit.  
1. Uvolněte šrouby na přední straně pájecí špičky a tuto vytáhněte ven.  
2. Pevně utáhněte rýhovanou matici vyhřívacího elementu. Nepoužívejte k tomu ale žádné 
nářadí. Matici utáhněte rukou a dbejte na to, aby nebyla utažena příliš.  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
Napájení - 240 V / 50 Hz  
Topný výkon - 40 W  
Nastavitelná teplota špičky - 450ºC - 750ºC  
Napětí pájky - 1,6 V  
Hmotnost balení - 1280 g  
 

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.  


