
ПОЯЛНИК YIHUA947-IV 60W LED 

Внимание 

1. Ако кабелът на поялника е повреден, трябва да бъде сменен от специалист за да се избегнат бъдещи 

проблеми. 

2. Поялника винаги да се оставя на стойката. 

3. Внимавайте докато използвате поялника в близост до запалими вещества. 

4. Имайте впредвид отделящата се топлина от машината, може да предизвика пожар. 

5. Този уред не е предназначен за деца или хора със забавени движения и реакций или психични 

отклонения. 

Наръчник по безопастността 

Моля, когато използвате този уред да следвате наръчника по безопастността за да избегнете всякакви 

токови удари или други физични вреди по тялото ви. 

1. След като свършите работа с уреда го изключете от захранването. 

2. При повреда на някоя от частите на машината, да не се използва до отсраняването на проблема. 

3. Когато поялникът е включен температурата на върха му може да достигне до 400 градуса. Не 

докосвайте запояващата част до като е включен. 

4. Не напускайте работната среда докато поялника работи. 

5. Когато сменявате части по поялника, трябва да е изключен от тока и да е изситнал. 

6. Преди да приберете поялника го оставете да изстине. 

7. Не удряите върха на поялника. 

8. Работете в добре вентилирана работна среда. 

 

Удобства 

1. Лек, компактен  и лесен за пренасяне. 

2. Използва вътрешен нагряващ елемент, при което загрява бързо и ефикасно. 

3. Може да се настройва температурата. 

4. Има вкл. И изкл. Бутон за да може да се пести енергия. 

5. Обурдван е със светлини в случай на недостиг на светлина. 

6. Използва технология с двойна панелна повърхност за по добра пройзводителност. 

7. Дръжката е направена от екологични материали и е издръжлива. 

 

Модел 947-IV / 947-V 

Напрежение AC  220V-240V 50Hz 

Мощност 60W 

Диапазон на топлината 200-450 градуса 

Вид на управлението на температурата Промяна в напрежението за да се промени 
температурата / Топлинен сензор 

Тегло 300г. 

Стабилност на топлината +- 2 градуса 

Дисплей LED 

Работна температура 0-40 градуса 

Температура на съхранение -20 – 40 градуса 

Влажност при съхранение 35%-45% 

   

 
 
 

 



1. Запояващ връх 

2. Стоманена тръба 

3. Гайка 

4. Глава 

5. ЛЕД Индикатор 

6. Гумен предпазител 

7. Индикатор за нагряването 

8. Бутон за настройка на температурата 

9. Бутон за вкл. И изкл. 

10. Дръжка 

11. Опашка на кабела 

12. Линия на дръжката 

13. Бутон нагоре 

14. Бутон надолу 

 

Инструкция за употреба 

1.Включете в контакта и натиснете бутона за включване. 

2. Настройте необходимата температура за работа. 

3. Когато приключите с работата си изключете поялника и изчакайте да изстине. 

Внимание: Когато използвате новите връхчета, нанесете малко тинол за да не се окисли. 

Бутона за включване има 3 опций: За включване, изключване и за фенер. 

Употреба и поддръжка на запояващия връх: 

Прегравянето може да доведе до отслабване на функцийте на върха. 

При ниски температури върха има възстановяващо свойство. 

 

Почистване: 

Редовно почиствайте с гъба след употреба.  

При постоянна употреба върха отделя оксиданти и остатъчни вещества, които могат да го повредят. Поне 

веднъж седмично го отваряйте за да го почиствате. 

Когато не се използва: 

Когато не използвате поялника за дълго време не го дръжте на висока температура. Или ще започне да 

отделя окислители, които ще му навредят 

След употреба: 

След употреба винаги почиствайте човката,  за да не се окислява. 

  


