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PISTOLOVÁ PÁJKA 
POWX1385 

1 OBLAST POUŽITÍ 
Pistolová pájka je určena k pájení ti�těných obvodových spojů, pájení plastů a pro 
vypalování do dřeva a ků�e. Jiné pou�ití je vyloučeno. Nástroj není určen ke komerčnímu 
využití. 

UPOZORNĚNÍ! Ne� začnete zařízení pou�ívat, přečtěte si v zájmu své 
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Vá� 
elektrický nástroj by se měl předávat dal�ím osobám jen s těmito pokyny. 

2 POPIS (OBR A) 
1. Pájecí hrot 
2. Upevňovací �roub  
3. Pracovní osvětlení LED 

4. Vypínač  
5. Rukojeť  
6. Přívodní kabel  

3 OBSLUHA 

3.1 Připojení  
Pájka mů�e být připojena pouze ke jednofázovému střídavému proudu.El.napětí dodávané 
ze sítě musí souhlasit s doporučeným napětím uvedeným na �títku výrobku. Spojení s 
objímkou bez uzemněného kontaktu je mo�né, pokud je zaji�těna dvojtá izolace dle 
po�adavků normy DIN EN60335-1:1994.  

3.2 Zapnutí  

VAROVÁNÍ: Výrobek pou�ívejte pouze k činnostem uvedeným v tomto 
návodu  

§ Zapnutí: zmáčkněte vypínač 4. Pokud je výrobek zapnut, na indikátoru stavu svítí tři 
diody.  

§ Vypnutí: pusťte vypínač 4.  
§ Čím déle vypínač dr�íte, tím vět�í teplotu pájka má. Během pájení nedr�te vypínač 

příli� dlouho. Po uvolnění spínače teplota rychle klesá, po opětovném stlačení rychle 
stoupá. Optimální kvalita pájeného spoje vy�aduje konstantní teplotu, příli� vysoká 
teplota mů�e změnit vlastnosti pájky a sni�uje �ivotnost pájecí smyčky. 

Ní�e vám dáváme pár příkladů �patně provedených spojů:  
§ Pokud je cín při pájení zdeformován, nebyla pro pájení dostatečná teplota.  
§ Pokud je cín pórovitý nebo kři�ťálový, pravděpodobně se částečky cínu během 

chladícího procesu přesunuly z místa svaru.  
§ Pokud zůstane na spoji příli� málo cínu, byla při pájení příli� vysoká teplota nebo 

nebyl cín dostatečně roztaven. 
§ Jestli�e je cín �lutý nebo černý, znamená to,�e bylo pou�ito příli� mnoho cínu a nebo 

se cín během pájení přehřál a roztavil.  
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§ Vyhněte se el.obvodům, vět�ina z nich obsahují �íraviny, které mohou výrobek 
poničit.  

3.2.1 Výměna pájecího hrotu  

Odpojte kabel od el.sítě!  

§ Pájecí hrot a pájka jsou spojeny svorkami. Je zapotřebí opotřebené hroty v�dy včas 
vyměnit.  

§ Výměna pájecího hrotu:  
− a. Uvolněte 2 �roubky, které dr�í pájecí hrot a vyjměte jej.  
− b. Vsuňte nový hrot a �roubky utáhněte. Výrobek je nyní opět připraven k pou�ití.  

4 PÉČE A ÚDR�BA 
§ Vždy udržujte ventilační kanálky a tělo přístroje čisté.  
§ Výrobek či�těte jen vlhkou látkou. Nepou�ívejte rozpou�tědla. Poté výrobek osušte. 
§ Pou�ívejte pouze originální příslu�enství a náhradní díly. 
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