Güvenliği garanti etmek için aşağıdaki önlemlere mutlaka uyun.

UYARI

TIP CLEANER
FT-720
Kullanım Kitapçığı
HAKKO FT-720’yi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu ürün bir döner lehim ucu temizleme aparatıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce mutlaka bu kitapçığı okuyun.
Bu kitapçığı ihtiyaç hâlinde başvurmak üzere kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

1. Kutu İçeriği ve Parça Adları Kullanmadan önce kutu içerisindeki parçaların tam olduğunu onaylayın.
HAKKO FT-720������������������������������������������������������������������������������ 1
AC Adaptörü����������������������������������������������������������������������������������� 1
Kullanım Kitapçığı (bu belge)��������������������������������������������������������� 1

2. Teknik Özellikler
● HAKKO FT-720
Nominal güç
Fırça
dönüş
hızı
Boyutlar
Ağırlık

24 VDC 140 mA
1670 rpm

● AC Adaptörü
Çıkış
gerilimi

24 VDC

* Bu ürüne elektrostatik karşı önlemler
uygulanmıştır.

67 (G) × 63 (Y) × 94 (D) mm
200 g

3. Uyarilar, Dikkat İfadeleri ve Notlar
Uyarılar, dikkat ifadeleri ve notlar önemli hususlara dikkatinizi
çekmek için bu kılavuzda kritik noktalara yerleştirilmiştir. Tanımları
aşağıda verildiği gibidir:
UYARI: Bir UYARI ifadesine uymamak ağır yaralanma veya
can kaybıyla sonuçlanabilir.
DİKKAT: Bir DİKKAT ifadesine uymamak operatörün
yaralanması veya parçaların hasar görmesiyle
sonuçlanabilir.
Not: Bu, bu belgede açıklanan bir işlem için önemli
prosedürleri veya bilgileri belirtmektedir.

● Bir yöneticiden izin almayan ve gerekli
deneyime veya bilgiye sahip olmayan
kişilerin (çocuklar dahil) bu ürünü
kullanması yasaktır.
● Çocukların bu ürünle oynamasına izin
vermeyin.
● Çocukların, gözetimsiz bir şekilde
ürünü temizlemesine veya bakımını
yapmasına izin vermeyin.
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymamak elektrik çarpması, arıza veya
başka bir sorunla sonuçlanabilir.

DİKKAT

● Bu ürünü kullanmadan önce bu belgedeki tüm açıklamaları
tamamen okuyun.
● Bu ürünü bir lehim tutucu olarak kullanmayın.
● Kullanmadan önce mutlaka lehim atığı toplama aparatını
takın.
● Kullanmadan önce mutlaka Ön kapağıı ve sensör kapağını
takın.
● Temizleme aparatını taşırken AC adaptör fişinden değil,
tabanından tutun.
● Bu ürün sadece kapalı alanda kullanıma uygundur. Açık
alanlarda kullanmayın.
● Bu ürün uzun süre kullanılmadığında veya bu ürünü
onarmadan ya da temizlemeden önce AC adaptörünün fişini
elektrik prizinden ayırın.
● Parçaları değiştirirken sadece orijinal HAKKO parçalarını
kullanın.
● Sadece bu takımla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın.
Başka AC adaptörleri kullanmayın.
● Bu ürünün üzerinde değişiklik yapmayın.
● Fişi takarken ve çıkarırken fişi gövdesinden tutun ve
kablosundan çekmeyin.
● Bu ürünün ıslanmasını önleyin. Ayrıca ürüne ıslak elle
dokunmayın.
● Tehlikeli olarak değerlendirilebilecek başka herhangi bir işlem
yapmayın.

4. Çalıştırma
(1) AC adaptör fişini DC girişine takın.
(2) Lehim ucu yerleştirildiğinde sensör tepki verir ve temizleme
işlemi başlar.

Not
Not

Fırçayı kasten sürekli olarak döndürmeyin.
Bu ürün lehim ucunu kısa sürede temizler. Lehim ucu
uzun süre içeride tutulursa temizlik fırçası ya da lehim
ucu daha hızlı bozulabilir.
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