
Navodila za 15 W začetniški set za spajkanje 
Kat. štev. 588292    
 
Varnostna navodila 
Zaščitni razred 1; uporaba je dovoljena le preko vtičnice z zaščitno ozemljitvijo. 
Nikoli se ne dotikajte vroče spajkalne konice. Nevarnost opeklin! 
Po končani uporabi počakajte, da se spajkalnik ohladi. 
Ne potapljajte ga v vodo. 
Pri spajkanju nosite ustrezna zaščitna oblačila in očala. 
Spajkalniki niso igrače; otroke morate nadzorovati. 
Pazite na dobro prezračenost. 
Med postopkom segrevanja, med premori in fazo ohlajanja morate spajkalnik odložiti v stojalo. 
Zamenjavo konice lahko opravite le, ko je hladna. Nevarnost opeklin! 
Priključni kabel morate zaščititi pred vročino in ostrimi robovi. 
 
Obratovalna napetost  230 V~ /50 Hz 
Poraba    15 W 
Zaščitni razred   1 
 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. 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. 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 
leto. 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. 


