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1 Drążek przesuwny
2 Krokodylek
3 Uchwyt na kolbę lutowniczą
4 Suchy oczyszczacz
5 Gąbka do czyszczenia
6 Podstawa

7 Kalafonia
8 Wspornik trzpienia lutownicy
9 Drut lutowniczy
10 Prowadnica drutu lutowniczego
11 Wspornik elastyczny typu „łabędzia szyja”

Wskazówka
• Produkt należy stawiać wyłącznie na stabilnej i poziomej powierzchni. Powierzchnie mebli 

należy chronić, zakrywając je odpowiednią podkładką. 
Upewniać się, że produkt nie przewróci się, ani nie spadnie.

• Poluzować śruby na dwóch wspornikach (8). 
Jeden wspornik odchylić o 90° w prawo, a drugi o 90° w lewo. 
Ponownie dokręcić obie śruby. 
Teraz drut lutowniczy (9) można umieścić na wspornikach.

• Gąbkę do czyszczenia (5) zanurzyć w wodzie i pozostawić do odcieknięcia przed 
umieszczeniem w zagłębieniu.

• W pewnych okolicznościach krokodylki (2) mogą uszkodzić wrażliwe elementy.
• Wszystkie nakrętki motylkowe należy dokręcać palcami, nie używając żadnych narzędzi.

Konserwacja i czyszczenie
• Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków 

chemicznych.
• Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.
• Od czasu do czasu gąbkę należy umyć w czystej, letniej wodzie. Wszelkie pozostałości lutu 

należy usuwać z gąbki i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Utylizacja
 Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi.

 W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę 
środowiska.

Dane techniczne
Warunki pracy/przechowywania ... -6 do +46 °C, 20 – 80 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .......... 190 x 350 x 172 mm
Waga ............................................ 900 g

 Instrukcja użytkowania
Trzecia ręka z półeczką
Nr zamówienia 1463094

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy jako przyrząd pomocniczy przy lutowaniu. Krokodylki są używane do mocowania 
elementów. Ponadto przyrząd posiada uchwyt na kolbę lutowniczą i schowek na dołączone 
akcesoria.
Ze względów bezpieczeństwa oraz względów licencyjnych, nie można modyfikować i/
lub zmienić produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, 
produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z 
załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Trzecia ręka z półeczką
• Gąbka do czyszczenia
• Środek do czyszczenia na sucho ze zbiornikiem
• Kalafonia
• Wrzeciono do cyny lutowniczej
• Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania      
Pobierz najnowsze instrukcja ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR. 
Postępować zgodnie z instrukcjami, podanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli
 Symbol wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne uwagi zawarte w niniejszej instrukcji 

obsługi, których należy przestrzegać.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci 
gwarancję.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. 

Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Produkt należy chronić przed nadmierną wilgocią (wyjątek: gąbka do czyszczenia).
• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i 

zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest 
możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony; 
 - nie działa prawidłowo, 
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub 
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie 
produktu spowodują jego uszkodzenie.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej 
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym 
specjalistą.

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy 
(www.conrad.com). 
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, 
tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest 
zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada 
stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
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