
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА  
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЯЛНИК WELLER 

 
Преди да използвате електрическия поялник, моля прочетете внимателно 

прикрепените инструкции на безопасност. Вашият ел. поялник  WELLER отговаря на 
изискванията на всички приложими стандарти. Поялника  е обезопасен и старателно 
тестван. Но все пак, както всички електрически инструменти, той трябва да бъде 
използван внимателно. 
 
Инструкции за безопасност 

 Преди употреба проверете човката ( загряващия накрайник )  на 
поялника дали е изправна, ако е повредена, човката трябва да бъде 
заменена от специалист 

 Преди започване на какъвто и да било ремонт по поялника, проверете 
дали не е включен към ел. мрежа 

 Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от специалисти 
 При работа, дръжте загрятата човка далеч от хора и предмети 
 Преди да включите уреда към ел. мрежа, проверете дали той е 

изключен от копчето   
 Не използвайте поялника когато има счупване или спукване на 

корпуса 
 Поради увеличаване на температурата на предметите при спояване, е 

препоръчително те да бъдат прикрепени 
 Не излагайте поялника на високите обкръжаващи температури 
 Не потапяйте поялника във вода и го запазете от удар 
 Заради функцията на поялника, да загрява много бързо. Имало е 

случаи, поради небрежност да се стигне до изгаряне на дрехите и дори 
на кожа. 
При работа винаги носете предпазни очила, защото изпаренията от 
тинола могат да раздразнят Вашите очи.  

 
Включване и изключване на поялника 
 Включване на поялника: натиснете копчето за включване/изключване 
 Изключване на поялника: пуснете копчето за включване/изключване 
 
Гаранция 
WELLER предоставя 2 (две) година гаранция на този поялник, гаранцията стартира от 
датата на покупката на уреда. Гаранцията отпада при неправилна употреба на 
поялника, също при промени и ремонти извършени от неоторизирани сервизи. 
Поддръжка  
 
Използвайте само аксесоарите и частите за WELLER. Части, които не са изправни, 
трябваше да бъдат заменени от производителя.  
Винаги дръжте работното място чисто. 
 
За повече информация моля потърсете: 
 
“СУН-България” -  ЕООД  
Гр. Хасково, ул. Отец Паисий 25-27 
Тел. 038 / 66 57 53 
Факс 038 / 66 57 54 
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