
LUTOWNICA OPOROWA 40W
AG449G

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lutownica kolbowa, oporowa z regulacją temperatury to niezastąpione narzędzie w każdym serwisie
czy  w  domowym  garażu.  Doskonale  nadaje  się  do  lutowania  SMD  i  niewielkich  elementów
przewlekanych. Jest bardzo lekka i łatwa w obsłudze, a ergonomiczny kształt i długi kabel zasilający
znacznie  ułatwiają  pracę.  W  komplecie  znajduje  się  wiele  akcesoriów  takich  jak  specjalna
podstawka, zapasowe groty, drut cynowy oraz pęsety i inne dodatkowe narzędzia. Całość została
umieszczona w wygodnym etui zapinanym na zamek błyskawiczny.

Cechy produktu:

• Lutownica oporowa jest  niezastąpionym narzędziem przydatnym w garażu,  serwisie  czy
warsztacie. 

• Lekka  i  łatwa  w  obsłudze.  Ergonomiczny  kształt  sprawia,  że  z  lutownicą  wygodnie  się
pracuje. 

• Uchwyt lutownicy pokryty został gumą dla pewniejszego chwytu. 
• Długi kabel zasilający (150 cm) zdecydowanie ułatwia pracę. 
• Możliwość regulacji temperatury oraz łatwa wymiana grotów. 
• W komplecie wiele dodatkowych akcesoriów takich jak np. podstawka czy zapasowe

groty! 

Specyfikacja: 

• Materiał: metal + tworzywo sztuczne 
• Moc robocza: 60W 
• Napięcie: 230V 
• Regulacja temperatury: 200° C - 300° C 
• Wymienne groty (5) 
• Dodatkowe akcesoria w zestawie! 
• Długość kabla zasilającego: 150 cm 
• Kolor: wielokolorowy 

1. Instrukcja obsługi:

Uwaga:  podczas  pierwszego  użycia  lutownica  może  lekko  dymić,  jest  to  spowodowane
wygrzewaniem grzałki i grota. Nie jest to objaw usterki urządzenia!
Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić  się  czy kabel  zasilający i  grot  urządzenia  są w
dobrym stanie technicznym. Z lutowanego elementu należy uprzednio usunąć zanieczyszczenia.

1. Zamontuj jeden z wymiennych grotów na lutownicy.
2. Podłącz kabel sieciowy z wtyczką do gniazdka sieciowego 230V.
3. Manipuluj pokrętłem na korpusie lutownicy aby wyregulować temperaturę grotu.
4. Po nagrzaniu się grotu - przyłóż go do elementu, który ma zostać przylutowany, w celu jego

rozgrzania.
5. Przyłóż końcówkę drutu cynowego do lutowanego elementu i rozgrzanej końcówki grota.
6. Po przylutowaniu elementu należy odsunąć grot od lutowanego elementu.
7. Po zakończeniu lutowania odłącz kabel sieciowy.
8. PAMIĘTAJ! Odłóż lutownicę na dołączony w zestawie aż do ostygnięcia!

→  W zestawie znajdują się dodatkowe akcesoria ułatwiające lutowanie, takie jak np. zapas drutu
cynowego, odsysacz cyny, dedykowana podstawka oraz groty i narzędzia pomocnicze.

2. Uwagi i środki ostrożności:

• Wszelki montaż, konserwacja, lub czynności  obsługowe należy wykonywać przy wyjętej z
gniazdka wtyczce i zimnym grocie.

• Nie  wystawiać  lutownicy  na  deszcz.  Nie  używać  urządzenia  w  wilgotnych  mokrych
pomieszczeniach. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. 

• Lutownicy nie używać w pobliżu łatwopalnych płynów lub zbiorników z gazami.
• Przed konserwacją urządzenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od sieci. 
• Rozgrzane, podłączone do sieci urządzenie należy odstawić na stojak. Nie odkładać

urządzenia na łatwopalne podłoże!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie  nadzór  lub  instruktaż  odnośnie  do  użytkowania  sprzętu  w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


