ПОЯЛНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ZD-8907

1.Описание:
Спесификации:
Мощност-300W
Напрежение- АС 220-240V, 50Hz//110-130V 60Hz
Температура на горещия въздух- 200-500 градуса
Дисплей- LCD
-Предпазва платката от статично електричество и от електрически утечки.
-Не е нужно да се докосва платката със станцията.
-Благодарение на големият избор на настройки и накрайници, станцията може да се използва при по голямата
част от елетронните изделия.
-Вградените нагревателен елемент и дюза са съвместими с международния стандарт CE.
2. Начин на употреба:
-Изберете подходящият накрайник, който да съвпада с IC, която ще се разпоява
-Разхлабете болта на дюзата.
-Сложете дюзата както е показано на картинката.
-Затегнете болта.
2.2 Дисплей и настройки на температурата
1. 888- Показва точната температура. Натискате + или – за да смените температурата.
2.––– Това е силата на въздуха, а символът му е перка.
Натиснете * за да превключите на силата на въздуха и след това с + и – го променяте.
3. Когато променяте температурата на дисплея ще се появи знак Setting. Знакчт ще изчезне когато настройването
на температурата прикючи.
5. За да промените температурната мерна еденица натиснете C/F бутона.
2-3 Употреба
- Преди употреба проверете напрежението.
- Свържете към контакт.
-Сглобете дюзата и останалите части.
- Включете уреда и го настройте според нуждите Ви.
- Доближете платката, но не я докосвайте.
- След като разтопите крачетата, използвайте щипките отстрани на дюзата.
-След като приключите работа изключете уреда.
2-4 Запояване:
- Сложете запояващата паста.
- Загрейте СМД-то (картина 1)
- Нагрейте рамката равно.
- След като приключите запояването изчистете излшната паста. След това прегледайте внимателно за проблеми.

3. Предпазни мерки
- Когато слагате дюзата не я кривете и не я натискайте прекалено силно. Също така не затягайте болта прекалено
здраво.
- След като уреда прегрее ще се изключи автоматично и след като се нормализира автоматично ще се включи.
- Не използвайте уреда около лесно запалими вещества.

- Не разглобявайте уреда.
- Изключете уреда, когато не го ползвате за дълго време.
4. ВНИМАНИЕ
Този интструмент трябва да е на поставката си когато не се използва! Инструменти, които не се изплозват, трябва
да се съхраняват на сухо място, до което нямат достъп малки деца. Обърнете се към професионалист за подмяна
на шнура или сервиз. Може да възникне огън, ако инструментът не се изплозва внимателно, при което:
-бъдете внимателни когато го използвате в места със запалителен материал
-не го задържайте на едно място продължително време
- не го използвайте при наличието на експлозивна среда
- внимавайте за топлия въздух, който може да обхване запалителни вещества извън погледа ви
- сложете инструмента на поставката си след употреба и му дайте време да се охлади, преди да го приберете
-не оставяйте инструмента, когато е включен без надзор.

