
 

Akumulátorové pájecí pero KBI-637                     

 
 

 

Obj. č.: 108 93 14 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup páječky KBI-637.  

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 

 

Tuto akumulátorem napájenou páječku lze použít bez trápení se s kabelem. Nabíjení trvá cca 3-4 hodiny  
v závislosti na stupni nabití akumulátoru. Je-li stisknuto on/off tlačítko, je osvíceno pájecí místo.  
Hrot páječky dosahuje teploty až cca 450 °C. 

 
Rozsah dodávky 
 

• Akumulátorová páječka 
• Nabíjecí stanice 
• Síťový adaptér 
• Nástroj pro výměnu pájecího hrotu 
• Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

Obsluha 

a) Nabíjení akumulátoru 
1. Umístěte nabíjecí stanici na čisté, bezpečné a teplovzdorné místo/podložku. 

2. Páječka musí být vypnutá, on/off přepínač v poloze „off“, vložte páječku správným koncem  
do nabíjecí stanice. 

3. Připojte zástrčku kabelu od síťového adaptéru do zástrčky na nabíjecí stanici. 

4. Připojte síťovou zástrčku síťového adaptéru do el. zásuvky. LED kontrolka na síťovém adaptéru  
se rozsvítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení akumulátoru páječky. Nabíjení trvá, v závislosti  
na stupni nabití akumulátoru, cca 3-4 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabitý, LED kontrolka se  
rozsvítí zeleně. 

5. Odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky. 

 
b) Manipulace 

1. Vyjměte páječku z nabíjecí stanice. Přepněte on/off přepínač do polohy I, čímž dojte k odblokování páječky. 

2. Stiskněte on/off přepínač pro nahřátí pájecího hrotu. Hrot se nahřívá 15-25 sekund.  
Při pájení držte páječku jako tužku za současného stisknutí on/off tlačítka. 

3. Při pájení můžete on/off tlačítko na krátké okamžiky uvolnit. Při delších prodlevách přepněte on/off přepínač 
do polohy 0. 

4. Při chladnutí páječky je tato položena na teplovzdorném povrchu. 

5. Poté, co páječka vychladne na pokojovou teplotu, dejte ji do nabíjecí stanice.  
Dbejte správného uložení ve vztahu ke kontaktům páječky. 

 

c) Výměna pájecího hrotu 

1. Po použití a před výměnou nechte pájecí hrot vychladnout. 

2. Pomocí přiloženého kovového nástroje uvolněte pájecí hrot. 

3. Nasaďte vybrání na nástroji za kovový hrot a vytlačte pájecí hrot směrem dopředu. 

 

Místo pro nasazení kovového nástroje pro vytlačení hrotu kvůli výměně 

 

 

 
 
 

 
Při výměně hrotu směřujte hrot směrem od těla, může dojít k náhlému uvolnění hrotu od páječky  
a mohlo by dojít ke zranění, hrot směřujte např. proti kartonu, který jej po uvolnění zachytí. 
 

 
4. Nyní můžete nasadit nový hrot obdobné kvality na páječku. 

 

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! 

 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do akumulátorové páječky. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, 
nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné 
dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky  
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit  
povrch a součásti pájecího pera.  

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Technické údaje 
 

a) Páječka 

Vstupní napětí/proud:  4,2 V/DC / 1000 mA 

Typ akumulátoru/kapacita: 3,7 V/DC Li-ion/ 2000 mAh 

Výkon:    max. 6 W 

Teplota pájecího hrotu:  cca 450 °C 

Třída ochrany:   III 

Rozměry (Š x V x H):  40 x 175 x 66 mm 

Hmotnost:   125g 
b) Síťový adaptér 

Vstupní napětí/proud:  100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 400 mA 

Výstupní napětí/proud:  4,2 V DC/ 1000 mA 

Délka kabelu:   cca 1,4 m 

Třída ochrany:   II 
 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

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

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

© Copyright ConradElectronic Česká republika, s. r. o.                               KOV/1/2018 

 


