
1 

 

                                                      

 

Sada pro svařování plastů                            
 

 
 

 

Obj. č.: 58 83 60 
 

 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady pro svařování plastů.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Bezpečnostní předpisy 
Sada obsahuje hořlavý stlačený plyn. Při jeho používání buďte opatrní. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Doplňujte butanovým plynem značky Braun, Colibri, Ronson, Rowenta nebo jiným kvalitním butanovým              
plynem určeným pro zapalovače, a to v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně. Nepoužívejte žádný                     
jiný druh hořlaviny. 

Při zapalování resp. při nastavování regulátoru může dojít k silnému výronu plynu, ožehnutí nebo  
ke kolísání od červené po černou. V každém případě držte pájedlo dále od obličeje a těla. 

Předtím, než pájedlo odložíte, přesvědčte se, že je plamen uhašený.  

Upozorn ění!   
Z výstupního otvoru se  uvolňují horké plyny (625 °C). Nenechávejte pájedlo bez dozoru.                                             
Když jej odkládáte, výstupní otvor otočte směrem nahoru a pájedlo umístěte na víčko (obr. A).  

Dejte pozor, aby vám pájedlo neupadlo. 

Pájedlo nepoužívejte, pokud je poškozené. 

Chraňte pájedlo před teplotami nad +50 °C a p řed dlouhodobějším působením slunečního záření. 

Nepropichujte a nepropalujte (obr. E). 

V blízkosti ohně resp. hořlavých materiálů pájedlo neplňte, nezapalujte a nepoužívejte. 

Víčko nasazujte až v době, kdy je pájedlo vypnuté a hrot je vychlazený. 

Pájedlo nerozebírejte, neseřizujte a neopravujte. Uživatel sám nesmí provádět údržbu. 

Nevdechujte výpary z tavidel, plastů, pěnových hmot apod. 

Plnění plynem (obr. B) 
Před plněním plynem přepněte vypínač do polohy „Aus“ („off“ = vypnuto). 

Plnění provádějte pouze v dobře větrané místnosti. 

K doplňování není za normálních okolností potřeba žádný propojovací prvek. 
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Při plnění (obr. A) držte pájedlo ve svislé poloze tak, aby plnicí ventil směřoval nahoru.                                                
Nádobku, ze které plyn doplňujete, tlačte směrem dolů, na plnicí ventil.  

Plnění ukončete, jakmile z ventilu vystupuje plyn. Nepřeplňujte! 

Přes průsvitnou část tlačítka pro regulaci teploty byste měli vidět trochu kapalného plynu;                                    
samotné výpary z plynu nezaručí dostatečný tlak. 

Pořadí při zapalování 
Pájedlo se zapaluje piezoelektrickým systémem. Vypínač je označen symboly „1–0“.                                              
Spínač zapalování je označen symbolem „ “. 

Horký vzduch: Nasaďte hrot, který jste si zvolili, a upevněte ho aretačním prstencem / manžetou.                     
Nastavte regulátor teploty na maximum. Pájedlo držte dále od obličeje a těla a vypínač posuňte směrem                 
k hrotu, aby plyn mohl unikat. Zaklapněte piezozapalovač a lehkým tlakem palce na regulátor plynu ho               
nechte vrátit do výchozí pozice. Tak může přerušovač proudu plynu uhasit zapalovací plamínek a kontrolu             
nad hořením přebere katalyzátor. Rozpálený katalyzátor ve výstupním otvoru na spodním konci hrotu /                      
na celém horkovzdušném hrotu indikuje správný provozní režim. 

Nastavení teploty (obr. C) 
Teplotu pájecího hrotu a proudu plynu můžete nastavit pomocí regulátoru v rozmezí od „+“ do „–“.  

U typu Pro Piezo znamená největší čtvereček „+“ a nejmenší čtvereček „–“. 

Výměna pájecího hrotu (obr. D/E) 
Upozorn ění!   
Pájedlo nechte úplně vychladnout. Hrot můžete snadno vyměnit tak, že uvolníte matici a přetáhnete                      
hrot, trubici a matici. Sejměte hrot a nahraďte ho novým resp. jiným hrotem. Sestavte v obráceném                      
pořadí (obr. D). 

Recyklace 
 

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje    Pro Piezo 
Délka (s víčkem)     178 mm 
Hmotnost (bez plynu, s víčkem a hrotem)  75 g 
Doba provozu (v závislosti na nastavení)  45 minut 
Teplota hrotu (max.) horkovzdušný hrot   625 °C 
Počet wattů (srov. hodnota)    75 W 
Doba plnění (prům.)     10 sekund 
Druh plynu k doplňování    butanový plyn do zapalovačů 
Počet hrotů      2 
Piezozapalování     ano 
Životnost zapalovače (průměrně)   50 000× 
Bezpečnostní vypínač     ano 
Nastavitelná teplota     ano 
TÜV atest      TÜV 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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