
                          
 
 

Pájecí pero 

 

Obj. č.: 58 83 43 (150 W) 

Obj. č.: 58 83 56 (300 W) 

Obj. č.: 58 84 89 (30/60 W) 
 
 

 
 

 

 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto pájecího pera Toolcraft.  

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 
 

Pájecí pero obecně je určené pro nejrůznější pájecí práce v oblasti elektrických a elektronických prvků 
a také pro pájení na deskách plošných spojů. 30/60W verze byla navržena pro elektrické součástky, 
kabely, vodivé cesty atd. 300W verze pro pájení měděných okapů. 
 

Uvedení do provozu a obsluha 
 

V závislosti na verzi musí být pájecí hrot připevněn k topnému tělísku jedním nebo dvěma šrouby. 
Zasuňte jej úplně a pak dotáhněte šrouby. 
 
Se 150 W a 300 W verzí je dodáván plechový stojánek, který je nejprve třeba vytvarovat.  
Položte pájecí pero na stojánek. ON/OFF přepínač je umístěn na držadle (0 = vypnuto, I = zapnuto). 
 
30 / 60W verze je vybavena spirálovým stojánkem a houbičkou. Houbička musí být namočena  
ve vodě a později použita k očištění hrotu pájecího pera. Přepínač na výrobku slouží k zapínání  
a vypínání ON/OFF (0 = vypnuto) nebo k výběru pájecího výkonu (30 W nebo 60 W).  
Kontrolka slouží k indikaci, zdali je pájecí pero zapnuté (kontrolka svítí) nebo vypnuté. 

 
Jak již bylo popsáno v bezpečnostních pokynech, tepelně odolný stojánek je pro páječku nezbytný  
(a to jak pro skladování, tak pro pájení). Jinak může dojít k odbarvení základny nebo ke vzniku požáru. 
Udržujte hořlavé předměty (např. dřevo, syntetické materiály, záclony, kabely, atd.) v dostatečné 
vzdálenosti od pájecího hrotu. 
 

Udržujte pracovní místo uklizené a používejte tepelně odolný stojánek. 

Před použití zkontrolujte, zdali je pájecí hrot pevně přitažen a zdali je v dobrém stavu. 

Nepoužívejte pájecí pero k činnostem, pro které nebylo navrženo. 

Pájecí hrot dosahuje velmi vysokých teplot. Zabezpečte, aby nepřišel do styku  
  s pokožkou nebo jinými tělesnými partiemi, nebezpečí popálenin!  
                         Uvědomte si, že pájecí hrot potřebuje po použití nějakou dobu na vychladnutí. 

V průběhu pájení se uvolňují plyny, které jsou nebezpečné lidskému zdraví.  
Zajistěte dostatečné odvětrání nebo použijte vhodnou roušku. 

Nezahřívejte pájkou syntetické materiály, jelikož přitom může docházet k uvolňování 
jedovatých plynů. Navíc mohou tyto materiály jiskřit. Nezahřívejte pájkou ani kapaliny, 
hrozí riziko ohrožení života v důsledku úderu elektrickým proudem! 

Materiály, ze kterých jsou tavidla, jsou jedovaté. Proto byste neměli při používání 
páječky jíst, pít a kouřit. Po použití si umyjte ruce. 

• Pájené spoje před pájením očistěte. 

• Položte pájecí pero na stojánek. 

• Zasuňte napájecí zástrčku do vhodné elektrické zásuvky 230 V/50 Hz s uzemněním. 

• Přepněte přepínač ON/OFF do polohy „I“. U 30 / 60W verze vyberte požadovaný pájecí výkon. 

• Aplikujte na pájecí hrot, zahřívající pájený spoj, vhodné množství cínu s pojivem a ponechte 
jej dostatečně roztéct. 

• Poté pájecí hrot oddalte od pájeného spoje a ponechte spoj vychladnout. 

• Horký pájecí hrot očistěte od zbytků pájecího materiálu otřením o namočenou houbičku. 

• Před skončením práce odložte páječku na stojánek, přepněte přepínač do polohy „0“, 
vytáhněte napájecí zástrčku z elektrické zásuvky a nechte pájecí pero vychladnout. 

 
Výměna pájecího hrotu 
 

• Odpojte pájecí pero od napájení (vytáhněte napájecí zástrčku z elektrické zásuvky!). 

• Ponechte pájecí hrot před výměnou úplně vychladnout. 

• Uvolněte šroub/šrouby, které připevňují pájecí hrot k topnému tělísku. 

• Vyjměte pájecí hrot z uložení a vložte na jeho místo nový pájecí hrot. 

• Dotáhněte šroub/šrouby. 

• Ujistěte se, že je pájecí hrot pevně drží na svém místě. 

 
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 pájecího pera. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Nikdy nepájejte části pod napětím!  
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. 
 

 
 
 
 
 
 

Pájecí pero nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění rukojeti 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 rukojeti pájecího pera.  

 
Technické údaje 
 

Provozní napětí:  230 V/AC 
Příkon:  obj. č. 58 83 56: 300 W 
 obj. č. 58 83 43: 150 W 
 obj. č. 58 84 89: 30/60 W 
Třída bezpečnosti: I 
 
 

Záruka  
 

Na pájecí pero 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 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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