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PÁJKA NA BATERIE
PRO TAVENÍ picobello®  TVRDÝCH VOSKOVÝCH 
A KERAMICKÝCH TMELŮ KERAMI-FILL®

Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.



Návod k tavné pájce: Pro provoz pájky jsou určené tři kusy tužkových baterií 
1,5 V typu AA. Vložte baterie do pájky dle schématu zapojení. Před použitím 
sejměte ochranné víčko pájky a přepněte bílé bezpečností tlačítko do polohy 
odemčený „Unlock“.  Zmáčkněte kulaté tlačítko cca. po dobu 10 – 15 sekund, 
čímž dojde k zahřátí tavné špičky. Pracujte v těchto časových intervalech, aby 
nedocházelo k přepalování a kouření tavného tmelu. Uvolněním tlačítka dojde k 
pomalému ochlazení tavné špičky a zmáčknutím tlačítka k opětovnému zahřátí 
špičky. Po ukončení práce nasaďte na pájku ochranné víčko. 

Bezpečnostní pokyny k tavné pájce: Skladujte pájku pouze s nasazeným 
ochranným víčkem a s bílým bezpečnostním tlačítkem v poloze zamčený „Lock“. 
Při uvedení pájky do provozu se nedotýkejte tavné špičky, hrozí popálení! Pájka 
nesmí přijít do styku s vodou. Po použití pájky nechte vychladnout tavný hrot a 
až poté pájku uskladněte. Po použití pájky nezapomeňte vždy bílé bezpečnostní 
tlačítko umístit do polohy zamčený „Lock“.

Čištění hoblovacích drážek: Po každém použití drážek k hoblování je 
vyčistěte hřebenem na víčku pájky. 

Pokyny pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení: 
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že tento produkt nesmí být 
vyhazován společně s ostatním domovním odpadem. Nevhodná likvidace může 
být škodlivá. Vaší povinností je odpadní zařízení zlikvidovat jeho odevzdáním 
na patřičném sběrném místě, které slouží k recyklaci odpadních elektrických a 
elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení bezpro-
středně při jeho vyhození pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že zařízení 
je recyklováno způsobem, který neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. 
Chcete-li získat podrobnější informace o místech, kde můžete odpadní zařízení 
odevzdat k recyklaci, obraťte se na místní správu, službu likvidace domovního 
odpadu nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen.

JDE TO TAK SNADN0…
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Použití: Nová picobello® pájka na baterie je určená pro tavení tvrdých voskových a keramických tmelů Kerami-Fill®. Pájka je na tužkové 
baterie, 3 ks x 1.5 V AA. Pájka má speciální hrot na míchání a optimální nanesení tmelů – také do rohů a na hrany. Práce s pájkou je 
velmi jednoduchá!
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