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KKaatt..  šštt..::553300668899  

Obratovalna napetost 220 V. Osvetljevalna naprava služi za osvetljevanje od enega in dvostranskega osnovnega 
materiala ter filmov. Preko steklenih stekel prevlečene aluminijaste prevleke omejujejo koristno površino osvetljevanja in 
služijo za osvetlitev natančnih montaž filmov, na eno in dvostranska tiskana vezja. Desno, na prednji steni se nahaja 
stikalo za vklop in izklop ali elektronsko stikalo za čas. S stikalom za čas nastavite želen čas osvetlitve na potenciometru, 
kateri je nameščen zraven tipke START. V ta namen potisnite izvijač s 3 mm konico skozi odprtino in zavrtite izvijač 
zadaj, skozi opremo potenciometra nataknjene cevi. Vrtenje v levo skrajša čas, v desno ga podaljša.  
Čas osvetlitve traja za: osnovni material    5 minut 
                                za diazopitni film        3 minute 
                                za reverzibilni film     10 sekund 
Menjava gradbenih delov: 

1. Za začetek potegnite vtikač iz omrežja 
2. Odvijte 6 aluminijastih prevlek iz steklenih stekel 
3. Privzdignite ploščo 
4. Za zamenjavo osvetljevalnih cevi odstranite stranski kotnik  

Primer montaže filmov za izdelavo dvostranskih tiskanih vezij: 
1. Film za tiskano vezje – zgornja stran 
2. Film za tiskano vezje – spodnja stran 
3. Znaki omejitev 
4. Tesa trakovi za pritrditev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filme vtaknite pod aluminijaste letve ˝a + b ˝ (po potrebi zrahljajte vijake), tako, da znaki za omejitev jedrnato ležijo in jih 
pritrdite s Tesa trakovi. Letev b lahko naknadno usmerite v desni kotnik. S to razporeditvijo si zagotovite, da boste vsakič 
položili na aluminijaste letve isto stran tiskanega vezja, ter, da boste pri natančnem usmerjanju filma dosegli absolutno 
uglasitev sledečih izvrtin.  
Garancija: 
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je 
v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so 
posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene.  
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 

• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu 

• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju 

• elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 

• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 

• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 

• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe 
napačnih varovalk 

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da 
jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke 
vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
Garancijska Izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z 
zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. 
Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 


