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UUppoorraabbaa  vv  sskkllaadduu  zz  ddoollooččiillii  

Odsesovalnik dima sesa dim, ki nastaja med spajkanjem, in ga 
filtrira preko zamenljivega filtra z aktivnim ogljem.  Naprava je 
izdelana v zaščitnem razredu 1 (z zaščitno lestvico) in jo lahko 
priključite le na varnostno vtičnico  z napetostjo 230 V ~ 50 Hz 
javnega omrežja. 
Uporaba v neugodnih pogojih ni dovoljena. Neugodni pogoji v 
okolici so: 
• mokrota ali prevelika vlažnost zraka 
• prah in gorljivi plini, hlapi ali razredčila 
Drugačna uporaba od navedene ni dovoljena. 
Obvezno upoštevajte varnostna navodila! 
DDoobbaavvaa  vvkklljjuuččuujjee  

Odsesovalnik dima 
2 nadomestna filtra z aktivnim ogljem 
Navodilo 
VVAARRNNOOSSTTNNAA  NNAAVVOODDIILLAA  

Pri poškodbah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodila, 
garancija ne velja. 

Za poškodbe stvari ali oseb, ki bi nastale zaradi nepravilne 
uporabe ali neupoštevanja varnostnih opozoril, ne 
prevzemamo odgovornosti! 
Ta izdelek je CE-testiran in s tem ustreza potrebnim EMV-
predpisom 89/336/EWG in nizkonapetostnim predpisom 
73/23/EWG.  Iz varnostnih in dovoljevalnih razlogov (CE) lastno 
vgrajevanje in/ali spreminjanje naprave ni dovoljeno. 
- Izdelek ni igrača in ne spada v otroške roke.   
- Naprave nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost 
električnega udara.  
- Vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice tako, da potegnete kabel.  
- Odsesovalnik dima uporabljajte samo v suhih in zaprtih prostorih. 
Uporaba v vlažnih prostorih, kot so npr. kopalnice, je prepovedana.   
- Embalaža naj ne leži nenadzorovano, plastične folije/vrečke, deli 
stiropora, itd. bi lahko postali nevarna igrača za otroke. 
- V obrtnih ustanovah morate upoštevati ukrepe za preprečevanje 
nesreč pri delu z električnimi napravami v posameznem združenju. 
- V šolah in izobraževalnih ustanovah, pri hobiju in v delavnicah 
mora postopanje z merilniki nadzorovati izšolano osebje.  - 
Omrežni kabel je fiksno montiran in ga ne morete zamenjati.  
- Če je omrežni kabel poškodovan, napravo izključite in jo 
zavarujte pred ponovnim zagonom.  
- Napravo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. 
- Pazite, da naprava ne posesa predmetov ali da ne pridejo ti v 
notranjost naprave skozi rešetko ventilatorja. 
- Ohišje in priključni kabel ne smeta priti v stik z vročimi predmeti, 
kot so npr. spajkalniki, itd. 
- Če predvidevate, da varna uporaba ni več možna, izdelka ne 
smete več uporabljati in ga morate izključiti iz virov napajanja. 
Varna uporaba ni več možna v naslednjih primerih: 

• - na napravi so vidne poškodbe 
• - naprava ne deluje več 
• - po daljšem shranjevanju v neugodnih pogojih in po težkih 

obremenitvah med transportom  
PPoossttaavviitteevv  iinn  pprriikklljjuuččiitteevv  nnaapprraavvee  

Odsesovalnik dima postavite v neposredno bližino mesta, kjer 
spajkate. 
Napravo postavite na ravno in stabilno podlago. 
Če želite odsesovalnik dima prenašati, ga lahko primete za 
kovinski ročaj zgoraj.  Ohišje ventilatorja usmerite direktno na 
spajkalno površino in fiksirajte ta položaj z obema stranskima 
zatičema. 
Omrežni vtikač vtaknite v varnostno vtičnico. 
ZZaaggoonn  

Odsesovalnik dima lahko vključite/izključite na zgornjem 
prevesnem stikalu. 

0 = izklop 
I = vklop 
Kadar odsesovalnika dima ne potrebujete, ga vedno izključite. 
NNeeggaa,,  ččiiššččeennjjee  iinn  mmeennjjaavvaa  ffiillttrraa  

Razen občasnega čiščenja in menjave filtra odsesovalnika dima ni 
potrebno posebej vzdrževati. 
Pred čiščenjem ali menjavo filtra vedno izvlecite vtikač naprave iz 
vtičnice. 
Privitega ohišja ne smete odpirati. Za čiščenje naprave uporabite 
čisto, gladko, antistatično in rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte 
močnih kemičnih čistil in čistil, ki vsebujejo raztopine. 

Menjava filtra 

Dim, ki nastane med spajkanjem, prehaja skozi zamenljiv filter z 
aktivnim ogljikom, ki absorbira delce dima. 
Ta filter zamenjajte vedno, ko je na njem vidna umazanijo, saj 
boste le tako dosegli pravi učinek filtriranja. 
Za menjavo filtra ravnajte sledeče: 
Od spodaj navzgor odprite kovinsko rešetko na sprednji strani 
odsesovalnika dima. 
Rabljen filter z ogljikom odstranite iz naprave in ga nadomestite z 
novim. V dobavi sta priložena dva dodatna filtra. 
Zaščito rešetko potisnite navzdol in jo zataknite v plastično držalo.  
Odsesovalnik dima je spet pripravljen za delovanje in uporabo.  
OOddssttrraannjjeevvaannjjee  

Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi 
predpisi. 
Tehnični podatki 
Obratovalna napetost 230 V ~ 50 Hz 
Moč ca. 30 W 
Zaščitni razred 1 
Velikost ca. (D x G x V) 210 x 170 x 270 mm 
Velikost filtra (D x Š x V) 130 x 125 x 10 mm 
 
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. 
 
 
 
 
 


