
ПОЯЛНИК С ТЕРМОРЕГУЛАТОР 708 

Технически Характеристики: 
 
Мощност: 60 W 
Захранване: 220V~240V AC 

Температурен диапазон: 200оС – 450оС 
Дължина на захранващия кабел: 140 см. 
Дължина на поялника: 27 см. 

Размери: 270 х 60 х 30 мм 
Тегло 150 гр. 
 
Как да запояваме:  
Почистете частите, които ще запоявате. 
Почистете човката на поялникa. 
Нагрейте, частите, които ще запоявате. 

Нанесете тинол на нагрятите части и изчакайте да се разтопи и може да ги запоите. 
 
При работа с поялника е нужно да се спазват елементарни мерки за безопасност. 
 
Съхранявайте далеч от деца. 
Не докосвайте металната част непосредствено след приключване или по време на работа. 

Не поставяйте уреда върху запалим материал, по време или след работа с него. 

Използвайте на открито или на място с добра вентилация. При всички подобни уреди се 
отделят вредни изпарения. 

Когато включвате поялника за пръв път ще излиза пушек. Той ще спре след кратка време. 
Използвайте стойка за поялника, за да не се изгорите. 
Не издърпвайте върха на поялника. 
Не пилете върха на поялника. 
Не слагайте много тинол. 
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