РАЗПОЯВАЩА СТАНЦИЯ ZD-985
1.Описание
ZD-985 paзпояваща станция е създадена специално за paзпояване.
Температурата, която достига машината е 350 градуса за 30 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 Пстолет ZD-552
ZD-552 с мощност 60W ( мощност на нагревателя 130W) и високоспектрумният връх
(U серия) може да бъде използван навсякаде в електрониката.
Тънкйят дизайн прави поялника пригодим навсякаде.
Спецификации:
Напрежение АС220-240V или АС110-130V с мощност 80W.
3. Инструкции за употреба
3.1 Поставете пистолета 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, ще има бърз, автоматичен тест на всичко на дисплея и на края
машината автоматично пуска на последната използвана температура.
Дигитален дисплей:
1. Показва колко е температурата.
2. Показва зададената температура. Чрез бутона ‘Горе’ и ‘Долу” може да настройте
желаната температура.
3. C/F дисплей: Чрез този бутон може да конвертирата температурата в Целзий и
Фаренхайд
4. Когато температурата е по-ниска от зададената, ще свети бутон ‘Нагряване’,
това значи, че поялника се нагрява.
5. Когато има разлика от 10 градуса ще свети дисплея ‘Чакайте’
6. Когото свети дисплея ‘Проблем’ значи, че има повреда.
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 400 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 безопастно
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 разпояване.
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 профисионалист.
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 влъжна среда.
5.8 Прилагайте предпазните мерки в работната Ви среда.
ИМЕНА НА ЧАСТИТЕ
Дюза-предава топлина. Може да се разтяга.
Нагряващ елемент- трябва да се почиства от вътре.
Спусък- Не натисакайте спусъка преди дюзата да се е нагряла.
Кабел- свързва се със станцията.
Маркуч- свързва се вакума на станцията.
Отпускаща дръжка- натиснете я надолу, за да премахнете филтърната тръба.
Предпазител- пази филтърната траба.
Филтърна траба- Филтртите се разтягат.
Внимание: Не докосвайте върха на пистолета, когато работи.
Нагряването и постояното движение образуват оксиди, които намаляват мощноста на
пистолета. Те трябва да се почистват.
1. Предпазителят трябва да се махне за да се почисти филтърната тръба.
1.1 Натиснете
1.2 Дърпайте надолу
1.3 Извадете.
2. Извадете филтърната тръба и пружината .
2/3 от филтъра ще са замърсени. Почистете ги.
3. Леко натиснете предпазителя обратно. Когато се наместят трябва да щракнат.
Дюзата може да се повреди, за това я почистайте редовно.

