
UM125.77 Lutownica grza kowa (kolbowa) du ej mocy - 300W - producent: ZD

CECHY LUTOWNICY:
- du a moc do rozgrzania i utrzymania stabilnej temperatury grotu
- wysoka sta a temperatura gwarantuje solidne po czenia
- zwarta, mocna konstrukcja
- d uga ywotno  grotu

ZASTOSOWANIE:
- profesjonalne oraz hobbystyczne
- lutowanie i rozlutowywanie du ych elementów
- lutowanie arkuszy blach
- ci cie materia ów winylowych

DANE TECHNICZNE:
- Zasilanie: ~220 - 240V AC
- Moc: 300W
- Grot miedziany
- Szeroko  ko cówki grotu: 14mm
- Opakowanie: blister z zawieszk  420x87x42mm

Nie w cza  urz dzenia bezpo rednio po przeniesieniu z ch odnego pomieszczenia do ciep ego.
Kondensacja pary wodnej mo e spowodowa  uszkodzenie urz dzenia. Uszkodzony przewód zasilaj cy
powinien by  niezw ocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta. Urz dzenie mo e by

ywane jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przykrywa  otworów wentylacyjnych.
Nigdy nie nale y obs ugiwa  urz dzenia mokrymi r kami lub gdy przewody s  mokre, gdy  mo e to
spowodowa  zwarcie lub pora enie pr dem. W pobli u rozgrzanego urz dzenia nie mog  znajdowa  si
atwopalne przedmioty, p yny lub gazy. Nie u ywa  lutownicy do podgrzewania tworzyw sztucznych, gdy

mo e to powodowa  powstawanie truj cych oparów. Dotkni cie gor cym grotem do przewodu zasilaj cego
mo e spowodowa  stopienie izolacji i grozi pora eniem elektrycznym. Istnieje niebezpiecze stwo
poparzenia p ynn  cyn  lutownicz . Korzysta  z w ciwej odzie y ochronnej. Nie pracowa  przy
elementach pod napi ciem. Nie pozostawia  w czonego urz dzenia bez nadzoru. Urz dzenie nale y
przechowywa  poza zasi giem dzieci. Nie nale y u ywa  lutownicy do celów innych ni  lutowanie. Po
sko czonej pracy wy czy  zasilanie, od czy  przewód zasilaj cy i odczeka  a  urz dzenie ostygnie.
Zabrania si  dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Samowolne zmiany konstrukcyjne
skutkuj  utrat  gwarancji, a ponadto mog  spowodowa  nieprawid owe dzia anie urz dzenia lub by
przyczyn  wypadku. Nigdy nie nale y u ywa  urz dzenia jako suszarki do w osów, dotyka  elementu
grzejnego ani kierowa  gor cego powietrza bezpo rednio na skór . Zu yte urz dzenie elektryczne nie mo e
by  sk adowane wraz z innymi odpadami. Zu yte urz dzenie elektryczne nale y sk adowa  w miejscach do
tego przeznaczonych.


