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Predvidena uporaba 
 
Stiskalne klešče so namenjene stiskanju ustreznih stiskalnih konektorjev. Priloženi zamenljivi 
vložki omogočajo različne možnosti uporabe.  
 
Za zagotovitev varne uporabe izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo. Navodila 
za uporabo dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Nujno je 
treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo. 
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb tega izdelka, 
poleg tega pa je lahko ogrožen tudi uporabnik. 
 
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in 
poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse 
pravice pridržane. 
 
Vsebina paketa 
 
• Stiskalne klešče  
• 5 zamenljivih parov vložkov  
• Kovček za shranjevanje/prenašanje  
• Navodila za uporabo 
 
Varnostni napotki 
 

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil  za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne pr evzemamo odgovornosti za 
posledi čno škodo!  

 
..............Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
..............zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoš tevanja varnostnih 
..............napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uv eljavljanja garancije.  
 
• Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena. 
• Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.  
•.Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan. Če odkrijete poškodbe, 
..izdelka več ne uporabljate.  
• Pri uporabi izdelka upoštevajte varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč, ki 
..veljajo v vaši državi.  
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• Ne uporabljajte vzvodnega podaljška (za ojačanje učinka stiskanja stiskalnih klešč), saj to 
..vodi do poškodb izdelka, poleg tega pa obstaja nevarnost telesnih poškodb. 
..Stiskalne klešče lahko uporabljate samo za stiskanje ustreznih stiskalnih konektorjev, 
..vendar ne za rahljanje vijakov, matic ali sornikov. 
..Stiskalnih klešč prav tako ne uporabljajte kot orodje za udarjanje, sicer jih boste uničili. 
•.Stiskalne klešče in vložke pri uporabi ali shranjevanju zaščitite pred vlago, prahom in 
..umazanijo, maščobo ali kemikalijami. Poleg tega pazite, da vam stiskalne klešče ne padejo 
..iz rok, sicer se poškodujejo in niso več uporabne. 
..Za zaščito uporabite priložen kovček za shranjevanje/prenašanje.  
•.V šolah, izobraževalnih ustanovah, hobi delavnicah in delavnicah samopomoči mora 
..uporabo izdelka odgovorno nadzorovati izobraženo osebje.  
•.Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko 
..nevarna igrača.  
• Če imate vprašanja glede pravilne uporabe naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v 
..teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na 
..kakšnega drugega strokovnjaka. 
 
Upravljalni elementi  
 

 
 
1 Ročaja z vgrajenim mehanizmom za transmisijo in prisilno zaporo  
2 Vzvod za sprostitev prisilne zapore pri nepravilnem stiskanju  
3 Nazobčan kolešček za nastavitev moči stiskanja (s fiksirnim vijakom)  
4 Držalo za enega izmed priloženih parov vložkov 
 
Menjava parov vložkov 
 
Priloženih je skupno 5 parov vložkov. Oba dela para vložkov sta ustrezno označena („A“, „B“, 
„C“, „H“ in „H1“). 
 
Za odstranjevanje para vložkov iz stiskalnih klešč odprite stiskalne klešče, nato pa oba kosa 
enostavno odstranite, tako da ju povlečete naprej. Nato želeni drugi par vložkov v celoti 
vstavite v stiskalne klešče.  
 

Nujno pazite na to, da v stiskalne klešče vedno vstavite oba kosa, ki se skladata 
med seboj (ki imata enako oznako, npr. „A“). V nasprotnem primeru pravilen 
postopek stiskanja ni možen, poleg tega pa se stiskalne klešče oz. vložki 

..............poškodujejo. 
 
Postopek stiskanja 
 
Glede na obstoječi stiskalni konektor izberite ustrezen par vložkov za stiskalne klešče, nato 
pa stiskalni konektor vstavite v ustrezno odprtino. 
 
Ročaja (1) stiskalnih klešč močno stisnite skupaj. Z mehanizmom za transmisijo v ročajih se 
moč stiskanja ojača. 
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Ko je dosežena moč stiskanja, ki ste jo izbrali z nazobčanim koleščkom (3), se prisilna 
zapora in s tem ročaja samodejno sprostijo, stiskalni konektor pa lahko odstranite iz klešč. 
 
Nastavitev mo či stiskanja 
 
Najprej v celoti odvijte fiksirni vijak nazobčanega koleščka (3). Pri 
tem stiskalne klešče ne smejo biti stisnjene, temveč morata biti 
ročaja popolnoma odprta. 
 
Za zmanjšanje moči stiskanja nazobčan kolešček vrtite v smeri „-“ 
oz. za povečanje moči stiskanja v smeri „+“.  
 
Nato nazobčan kolešček (3) ponovno fiksirajte z vijakom, ki ste ga 
na začetku odvili (pod nazobčanim koleščkom se nahajata 2 
navoja (glejte krog v desni sliki), tako da imate na voljo skupno 12 
stopenj za nastavitev moči stiskanja). 
 
 
 
Sprostitev prisilne zapore z vzvodom za sprostitev 
 
Pri nepravilnem stiskanju lahko prisilno zaporo stiskalnih klešč predčasno sprostite, tako da 
premaknete vzvod za sprostitev (2), npr. s pomočjo izvijača ipd., v smeri sprednje strani 
(vložki). 
 
Nato lahko ročaja premaknete narazen in neuporaben stiskalni konektor odstranite. 
 
Vzdrževanje in čiščenje  
 
Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljate. Vzdrževalna dela ali popravila 
sme izvajati samo strokovnjak. 
 
Izdelek čistite s suho, mehko in čisto krpo. 
 
Tehni čni podatki  
 
Mere: ............................................................ pribl. 220 x 67 x 21 mm (D x Š x V), brez vložka)  
Teža: .................................................................................................. pribl. 442 g (brez vložka)  
Nastavitev moči stiskanja: .................................................................................. da, 12 stopenj 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Stiskalne kleš če Toolcraft,  
              6-delni komplet 
Kat. št.: 43 04 61 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na obmo čju Republike Slovenije.  
Garancija za izdelek je 1 leto .  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izklju čuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu . 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: _______________________________________ ____________________ 
 
Datum izro čitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izro čitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravil no 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


