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Varnostna opozorila: 

1.) Da bi obvarovali vaš spajkalnik vedno , ko je v izključenem položaju (OFF pozicija) potisnite zaščitno kapico na spajkalno konico. 
2.) Bodite previdni, če je konica vroča, se je ne dotikajte. 
3.) Spajkalnika ali konice ne pomakajte v vodo. 
4.) Spajkalnik po opravljenem delu vedno pustite shladiti, preden ga spravite. 
5.) Po opravljenem delu spajkalnik vedno izklopite tako, da stikalo postavite v pozicijo OFF. 

 
Delovanje: 

1.) Odprite prostor za baterije na spajkalniku. 
2.) Kakor je prikazano na sliki vstavite 3 x 1,5 V Alkalne baterije ter nato zaprite pokrov za baterije. 
3.) Snemite zaščitno kapico iz spajkalnika. 
4.) Preverite, da je spajkalna konica pravilno nameščena. 
5.) ON/OFF stikalo postavite v pozicijo ON. 
6.) Spajkalnik primite v roko, kakor bi držali pisalo. 
7.) Zaokrožen gumb na ON/OFF stikalu pritisnite in ga tiščite ca 15 sekund.  
8.) Spajkalna konica mora doseči spajkalno temperaturo. 
9.) Da bi obvarovali baterije, pritisnite gumb samo takrat, ko dejansko spajkate. 
10.) Kadar spajkalnika med delom ne potrebujete in ga odložite na določeno površino, bodite pozorni, da je konica dvignjena od tal. 
11.) Po končanem spajkanju postavite stikalo v položaj OFF in nataknite zaščiten pokrovček. 

 
Garancija: 
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen, če ni 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. 


