
 
LUTOWNICA GRZAŁKOWA CSI40 
 
 
 
DANE TECHNICZNE : 
Napięcie zasilania:12V 
Moc: 40W 
UWAGA !!! 
 

� W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego 
zabrania się samodzielnego dokonywania naprawy. 

� Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 
można dokonywać w serwisie firmowym. 

Adres dostępny u dystrybutorów. 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

1. Lutownicę umieści w podstawce (można 
zastosować podstawkę Pensol SR SH814) 

2. Kabel zasilający włączyć gniazda zapalniczki. 
3. Po około 3-5 minutach lutownica jest gotowa do 

pracy. 
JAK LUTOWA Ć 

1. Oczyścić pole lutownicze z kurzu, rdzy, farby lub 
innych zabrudzeń. 

2. Rozgrzać pole lutownicze lutownicą. 
3. Położyć cynę lutowniczą i rozpuścić ją. 

Podczas używania lutowia bez topnika kalafonii, należy 
zastosować pastę lutowniczą. 

4. Zaczekać aż połączenie będzie trwałe. 
UWAGI : 

1. Zachować ostrożność podczas używania lutownicy, 
gdyż rozgrzany grot może spowodować pożar lub 
bolesne poparzenie. 

2. Przy pierwszym użyciu lutownicy, może wydzielać 
się nieprzyjemny zapach podczas stygnięcia 
elementu. Jest to zjawisko normalne, które trwać 
będzie około 10 min. 

3. Nigdy nie należy piłować grotu lutownicy pilnikiem, 
jak również czyścić papierem ściernym.  
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