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Trafopájka 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
Popis:  
Trafopájka je určena pro hobby použití. 
Vybavena tepelnou pojistkou, kdy při překročení teploty se pájka vypne a znovu zapnutí je možno až po snížení 
teploty. 
Pro uvedení do chodu zmáčkněte spoušť, počkejte pár sekund na nahřátí hrotu a můžete pracovat. 
 
Péče o pájecí hrot 
Životnost hrotu je dlouhá Je-li používán v souladu s následujícími pravidly: 
1.Budete-li pájecí stanici vypínat nebo delší dobu nepoužívat, nechte pájecí hrot pocínovaný. Před následujícím 
použitím pouze hrot otřete 
2.Nenechávejte hrot zbytečně nahřátý na vysoké teploty. Povrch hrotu se tím může poškodit 
3.Hrot nečistěte drsnými předměty (smirkový papír, pilník, atd…) 
4.V případě oxidace na povrchu hrotu, je možno ji odstranit opatrně smirkovým papírem se zrnitostí 600-800, 
následně očistit isopropylalkoholem, hned po očištění nahřát a pocínovat aby se zabránilo další oxidaci. 
5.Každých 20hodin používání nebo alespoň jednou týdně hrot očistěte. 
6.Nepoužívejte tavidla obsahující chloridy nebo kyseliny. Používejte pouze tavidla na bázi kalafuny nebo aktivní 
kalafuny 
 
Údržba 
•Nepoužívejte zařízení je-li poškozen přívodní kabel 
•Nezapomínejte že po vypnutí pájecí stanice zůstává hrot stále horký, nevynechávejte jej bez dozoru dokud 
nevychladne 
•Výměnu hrotu provádějte jen pokud je chladný 
•Zabraňte vniku vody do pájecí stanice 
•Na čištění krytu pájecí stanice nepoužívejte rozpouštědla 
 
Výměna hrotu 
Výměnu nebo čištění hrotu provádějte pouze není-li hrot horký. Pájecí stanice musí být vypnuta. Není-li nasazen hrot 
stanici nezapínejte Výměna hrotu je jednoduchá, stačí odšroubovat matice. Po vyjmutí hrotu nasaďte hrot nový. Po 
nasazení utáhněte matici. 
   
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  
 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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