
        

 

Odsávač pájecích výparů ZD-153A                   
 
  
 

Obj. č.: 58 86 88 
 

 

 

 

Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odsávače pájecích výparů Toolcraft ZD-153A. 
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! 
 
 
 
 

Účel použití  
 

Odsávač pájecích výparů saje kouř, který se vytváří v průběhu pájení a filtruje jej pomocí 
vyměnitelného filtru s aktivním uhlíkem. Výrobek je schválen pouze pro napájení ze standardní 
zásuvky elektrického proudu. K jeho napájení nepoužívejte žádné jiné zdroje proudu.  
 
 

Rozsah dodávky 
 

• Odsávač pájecích výparů 
• 2 náhradní filtry s aktivním uhlíkem 
• Deflektor 
• Připojovací trubice 
• Úchytka na stůl 
• Návod k obsluze 
 
 
 
 
 

Nastavení polohy 
 

Zabezpečte, aby byl odsávač pájecích výparů vždy v poloze nad pracovním stolem.  
Odsávač pájecích výparů nesmí být nikdy umístěn přímo nad nějakou osobou. 
  

• Utahovací šroub úchytu připevněte k pevnému rovnému stolu.  
Zařízení umístěte hned vedle pracovní plochy. 

• Do vodících lišt na zadní straně přístroje připojte buď připojovací trubici, nebo deflektor s krytem. 
• Všimněte si, že připojovací trubici lze nasunout na vodící lištu jen z jedné strany.  

V případě potřeby připojte k trubici odsávací hadici. 
• Uvolněte připevňovací šrouby a nakloňte odsávač do požadovaného úhlu.  

Upevňovací šrouby znovu utáhněte rukou. 
• Variabilní rameno stojanu umožňuje nastavení odsávače výparů do požadované výšky  

na pracovní plochou. 
 

Obsluha  
 

• Zástrčku napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky. 
• Přepínačem On/Off zapněte přístroj. 
• Po dokončení práce přepínačem On/Off přístroj vypněte. 
• Pokud nebudete přístroj delší čas používat, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.  
 

Čištění a výměna filtru 
 
Před čištěním a vým ěnou filtru za řízení vypn ěte.  
Zástr čku napájecího kabelu odpojte od sí ťové zásuvky.  
Pájecí výpary jsou vedeny p řes vym ěnitelný filtr s aktivním uhlíkem,  
který absorbuje částečky p řítomné ve výparech. 
V případě viditelného zne čištění filtr pravideln ě vyměňujte,  
aby byl stále dokonale ú činný.  
Filtr se nesmí namo čit ani navlhnout. 
 

1. Otevřete kryt a odstraňte filtr. 
2. V případě potřeby výrobek vyčistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna.  

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla. 
3. Filtr nahraďte vhodným náhradním filtrem. 
4. Kryt filtru znovu uzavřete. 
 
 

Bezpečnostní pokyny 
 

• Při montáži dejte pozor, abyste nepoškrábali povrch stolu! V případě potřeby použijte v úchytu 
ochrannou vložku nebo několik vrstev novinového papíru. 

• Stojan instalujte jen na dostatečně pevný pracovní stůl. Stoly, které jsou vyrobeny ze skla, 
keramických nebo kamenných desek a dřevotřísek nejsou vhodné k namontování stojanu.  
Kromě toho se stojan nesmí montovat na poličky a jiný obdobně nestabilní povrch. 

• Výrobek instalujte ve vhodné poloze a vezměte do úvahy silný pákový efekt výrobku. 
• O výrobek se neopírejte a nepoužívejte ho k zavěšení jiných předmětů. 
• Dejte pozor, aby se přes kryt větráku nedostaly do odsávacího otvoru a dovnitř zařízení  

žádné předměty. 
• Tělo zařízení a připojovací část se nesmí dostat do kontaktu s horkými předměty,  

jako jsou např. pájecí kovy apod. 
• Výrobek není hračka. Uchovávejte o mimo dosah dětí a domácích zvířat. 
• Obalový materiál nenechávejte volně ležet. Mohl by se stát nebezpečnou hračkou pro děti. 
• Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, přímému slunečnímu světlu, silným nárazům, 

nadměrné vlhkosti, mokru, prachu, hořlavým plynům, páře nebo rozpouštědlům. 
 
 
 
 



Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

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

Technické údaje 
 

Odsáva č pájecích výpar ů 
Vstupní napětí: 220 – 240 V/AC, 50 Hz 
Výkon: 23 W 
Bezpečnostní třída: 1 
Průtok vzduchu: 60 m3/hod. 
Max. šířka desky pracovního stolu: 63 mm 
Délka napájecího kabelu: 1,5 m 
Rozměry (Š x V x H): 210 x 210 x 135 mm 
Hmotnost: 2 320 g 
Filtr s  aktivním uhlíkem  
Rozměry (Š x V x H): 130 x 130 x 10 mm 
Hmotnost: 12 g 
 

 
Záruka 
 

Na odsávač pájecích výparů Toolcraft ZD153-A  poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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