
ЗАПОЯВАЩА СТАНЦИЯ ZD-937 

 

1.Oписание 

Станция е създадена специално за запояване. 

Температурата, която достига машината е 350 градуса за 40 секунди. 

Този уред се използва в електрониката, обучението и в производството. 

 

1.1 Управление 

Поялника се контролира автоматично от микро-процесор. Дигиталният контролер и 

висококачественйят обмен на топлина гарантират високото ниво на работа. 

 

1.2 Поялник 

Поялникът с мощност 48W  и високоспектрумният връх (N1 серия) може да бъде 

използван навсякаде в електрониката . 

 

 

2. Спецификации 

 

Напрежение АС220-240V 50Hz 

Мощност 48W 

Температурен диапазон 150-400 градуса по целзии. 

Точност 5% 

 

3. Инструкции за употреба 

3.1 Поставете поялника върху поставаката разделно от машината. След това го 

свържете и затегнете по посока на часовниковата стрелка. Проверете дали 

захранващйят кабел е вкл. и че бутона за захранването е на изкл. положение. След това 

включете машината. 

3.2 При възникване на проблем на дисплея се изписва”Грешка” и се чува звукова 

сигнализация. Необходимо е да изключите станцията за 1 минута и след това да я 

включите отново, ако проблема не изчезне се обърнете към оторизирана сервизна база 

за разрешаването му. 

 

Дигитален дисплей: 

1. Показва колко е температурата. 

2. Показва зададената температура. Чрез бутона ‘Горе’ и ‘Долу” може да 

насатройте желаната температура.  

3. C/F дисплей: Чрез този бутон може да конвертирата температурата в Целзий и 

Фаренхайд; 

4. Чрез бутони 200, 300, 400 може стъпково да се задава температурата 

4. Инструкции за безопастност: 

Машината трябва да се използва само от правоспособни лица. 

Правилата трябва да бъдат прочетени внимателно преди употреба. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Внимание 

5.1 Захранващият кабел трябва да бъде включван само в здрави контакти. 

5.2 Висока температура 

Температура на върха на поялника достига до 450 градуса.  

Не докосвайте върха, когато машината работи. 

Не използвайте машината до запалими средства. 

Предупреждавайте хората около вас да не докосват поялника и да стоят на безопасно 

разстояние. 

Когато не работите с машината я изключвайте. 

Преди да прибирате машината или да заменяте части, я оставете да се охлади. 

Внимание! уредът трябва да бъде поставян на поставката, когато не се използва. 

Може да предизвика пожар. 

Да не се използва на места със запалими вещества. 

Не оставяйте машината без надзор. 

 

5.3 пазете машината 

Не използвайте машината за друго освен за запояване. 

Не слагайте поялника на повърхности, само на поставката. 

5.4 Проверка: 

Преди употреба трябва да се проверят частите за повреда, ако има повредени части 

веднага трябва да се заменят с оригинални от професионалист. 

5.5 Пазете машината далеч от деца 

Внимание: Не оставяйте машината без надзор и я дръжте на безопасно разстояние. 

5.6 Внимавайте от токов удар. 

5.7 Не използвайте машината във влажна среда. 

5.8 Прилагайте предпазните мерки в работната Ви среда. 

 


