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LUTOWNICA

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

UWAGA!!! Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹.
Lutownic przeznaczona jest do zasilania pr¹dem o napiêciu zmiennym 220-240V
Je¿eli wtyczka zasilaj¹ca posiada z³¹cze uziemiaj¹ce do pod³¹czenia u¿ywaæ gniazdek z wbudowanym ko³kiem uziemiaj¹cym.
Nie dotykaæ rozgrzanej kolby lutownicy go³ymi rêkami w celu unikniêcia poparzeñ. Nie zbli¿aæ rozgrzanej kolby lutownicy do materia³ów ³atwopalnych.
Rozgrzan¹ kolbê przetrzymywaæ w podstawce zabezpieczaj¹cej przed przypadkowym oparzeniem i zbli¿eniem do odzie¿y i innych materia³ów 
³atwopalnych.
W razie przypadkowego przypalenia rêkojeœci lub izolacji przewodu zasilaj¹cego lub wyst¹pienia jakichkolwiek uszkodzeñ mechanicznych nale¿y 
natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania.
Zabrania siê samodzielnego dokonywania napraw. Wszelkie naprawy nale¿y zleciæ wyspecjalizowanym placówkom us³ugowym.
UWAGA!!!  Przed opuszczeniem stanowiska pracy zawsze od³¹czyæ wtyczkê z gniazdka zasilaj¹cego i zaczekaæ do ostygniêcia kolby. Pozostawienie 
w³¹czonego urz¹dzenia bez opieki grozi po¿arem, pora¿eniem pr¹dem lub poparzeniem przypadkowych osób postronnych.

U¯YTKOWANIE:
Lutownica przeznaczona jest do u¿ytkowania dla amatorów i hobbystów do ³¹czenia ma³ych czêœci elektronicznych, podzespo³ów, itp.
Po w³¹czeniu do zasilania nale¿y odczekaæ 5-10min do pe³nego rozgrzania siê kolby i grotu lutownicy.
£¹czone elementy nale¿y zawsze oczyœciæ z brudu, t³uszczu lub emali w celu uzyskania w³aœciwego po³¹czenia. Dodatkowo mo¿na stosowaæ specjalne 
pasty lub p³yny u³atwiaj¹ce ³¹czenie elementów. Jako spoiwo nale¿y u¿ywaæ drutu cynowego z dodatkiem kalafoni.   

 

To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ europejsk¹ 2002/96/WE oraz polsk¹ Ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie 
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreœlonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po 
okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy 
oddanie tego sprzêtu. W³aœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z obecnoœci sk³adników niebezpiecznych 
oraz niew³aœciwego sk³adowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce masy sprzêtu znajduj¹ siê w siedzibie firmy i s¹ ka¿dorazowo udostêpniane.
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