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Uporaba 

Spajkalnik je namenjen za dela kot so npr. stalitev pločevine in pocinkanje materialov, ki so 

primerni za takšno uporabo. 

 

Različica 30/60 W se uporablja za varjenje električnih komponent, kablov, električnih vodov ipd.; 

različica 300 W pa se uporablja za spajkanje bakrenih žlebov. 

 

Ta izdelek je namenjen le za priključitev na omrežje z 230V-/50Hz izmenično napetostjo 

električnega toka. 

 

Naprava nikakor ne sme biti vlažna ali mokra! 

 

Vsaka uporaba, drugačna od te, opisane zgoraj, lahko poškoduje napravo. Prav tako lahko pride do 

nevarnosti kratkega stika, požara, električnega šoka itn. 

 

Noben del naprave ne sme biti spremenjen ali predelan! 

 

Vedno upoštevajte varnostna navodila! 

 

 

Varnostna navodila 

 

V primeru kakršnihkoli poškodb na napravi, ki bi bile povzročene zaradi 

neupoštevanja varnostnih napotkov, se garancija ne bo priznala! Ne prevzemamo 

odgovornosti za posledične poškodbe in škodo. 

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe lastnine in osebnih poškodb, 

nastalih zaradi neprimerne uporabe ali neupoštevanja varnostnih napotkov. 

Garancija se v nobenem od teh primerov ne bo upoštevala. 
 

• Nepooblaščena sprememba in/ali modifikacija naprave ni dovoljena zaradi varnostnih in 

licenčnih razlogov (CE). 

 

• Naprava ustreza varnostnemu razredu I in mora biti priključena na javno omrežje skozi vtičnico 

(230 V-/50 Hz). 

 

• Vtikača, glavnega kabla ali naprave se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.  
 

• Vtikača nikoli ne poskušajte iz vtičnice iztakniti tako, da vlečete kabel. Zmeraj uporabite temu namenjeno 

oprijemalno površino na koncu kabla. 

 

• Spajkalnika nikoli ne ločujte od napajalnega kabla. Zaščitite kabel pred vročino, oljem in ostrimi 

robovi. 

 

• Izklopite napajalni kabel iz električnega omrežja, ko naprava ni v uporabi. 

 

• Vedno izklopite napajalno enoto iz vtičnice, preden čistite napravo. 

 

• Nikoli sami ne menjajte poškodovanih povezovalnih kablov. Vedno najprej napravo izklopite iz 

električnega omrežja in jo dajte v popravilo specialistu. 

 

• Naprava ne sme biti vlažna ali mokra; nevarnost usodnega električnega šoka! 
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• Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini hitro vnetljivih in gorljivih materialov ali plinov; 

nevarnost eksplozije! 

 

• Spajkalnika nikoli ne uporabljajte na električnih komponentah, ki so pod napetostjo. Napravo, ki 

jo želite spajkati, vedno najprej izklopite iz električnega omrežja, in preverite, da ni pod 

napetostjo. 

 

• Med spajkanjem zaščitite telo in oči pred iskrami. Nosite primerna zaščitna oblačila in očala. 

 

• Za spajkalnik vedno uporabite opornik, ki je odporen na vročino (tako za spajkalnik kot tudi med 

samim spajkanjem). Nevarnost požara! 

 

• Hlapi, ki se tvorijo med spajkanjem, so nevarni zdravju. Po potrebi uporabite primeren izpušni 

sistem ali ustrezno zračenje prostora. 

 

• Hranite napravo izven dosega otrok. Spajkalnik ni igrača. 

 

• Napravo prenašajte samo takrat, ko se je že popolnoma ohladila; nevarnost opeklin ali požara! 

 

• Enako velja, če želite zamenjati konico spajkalnika (najprej izklopite spajkalnik iz omrežja z 

električno napetostjo!). 

 

• Za uporabo v industrijske namene morate upoštevati varnostne predpise določene s strani za to 

odgovornega organa. 

 

• Če se spajkalnik uporablja v šolah, izobraževalnih ustanovah ali ljubiteljskih delavnicah, mora 

biti prisotno primerno usposobljeno in odgovorno osebje. 

 

 

 

Upravljanje z napravo 

 

Spajkalna konica mora biti pritrjena v grelni element spajkalnika z enim ali več vijaki, odvisno od 

različice naprave. Konico vtaknite in jo potisnite kolikor se da globoko, nato pa tesno privijte 

vijak(e). 

 

Pri 150 W in 300 W različici je priložen pločevinast opornik, ki mora biti pred uporabo še 

oblikovan. Spajkalnik postavite na opornik. ON/OFF stikalo se nahaja na ročaju spajkalnika 

(0=OFF, I=ON). 

 

30/60 W različica je opremljena s stojalom s spiralami in gobo. Zmočite gobo z vodo, da lahko z njo 

kasneje očistite konico spajkalnika. Stojalo na napravi se uporablja za vklop/izklop (0=OFF) ali za 

izbiro moči spajkalnika (30 W ali 60 W). Kontrolna lučka prikazuje, če je spajkalnik vklopljen ali 

izklopljen. 

 

Kot je bilo že opisano v varnostnih navodilih, je opornik, odporen na vročino, potreben za spajkalnik 

(za hranjenje kot tudi med samim spajkanjem). V nasprotnem primeru lahko spajkalnik obledi ali pa 

se zaneti požar. Vnetljivih predmetov (npr. les, sintetični materiali, zavese, kabli ipd.) ne približujte 

spajkalniku. 



  5 

Vaše delovno mesto naj bo urejeno. Uporabljajte opornik, ki je odporen na vročino. 

Pred uporabo vedno preverite, če je spajkalna konica trdno nameščena in v dobrem 

stanju. 

Spajkalnika ne uporabljajte za dela, za katera ni namenjen. 

Spajkalna konica doseže zelo visoke temperature. Pazite, da ne pride v stik s kožo ali 

z drugimi deli vašega telesa. Nevarnost opeklin! Prosimo, zavedajte se, da spajkalnik 

potrebuje nekaj časa, da se po uporabi popolnoma ohladi. 

Med spajkanjem se ustvarjajo hlapi, ki so nevarni zdravju. Nosite ustrezno masko in 

zagotovite primerno zračenje prostora. 

Ne segrevajte sintetičnih materialov. Lahko se tvorijo strupeni in/ali eksplozivni hlapi 

ali plini. Poleg tega se lahko ti materiali vnamejo. Ne segrevajte tekočin; nevarnost 

smrti zaradi električnega sunka. 

Svinčeni  materiali so strupeni, zato med spajkanjem ne smete jesti, piti ali kaditi. Po 

spajkanju si temeljito umijte roke. 

 

• Pred spajkanjem očistite spajkalna stikališča. 

• Spajkalnik namestite na opornik.  

• Vklopite napajalni kabel v vtičnico 230 V-/50 Hz z ozemljitvijo. 

• Premaknite ON/OFF stikalo na pozicijo ˝I˝. Pri 30/60 W različici izberite željeno grelno 

moč. 

• Spajkalno konico prekrijte s kositrom in segrejte mesto, kjer želite spajkati. 

• S spajkalnikom stopite dovolj kositra, da se le-ta lahko razlije. Odmaknite spajkalnik od 

spajkalnega mesta in pustite, da se ohladi. 

• Očistite spajkalno konico, ko je še vroča, tako da jo obrišete z mokro gobo. 

• Preden končate, na spajkalno konico ponovno nanesite malo kositra; nato izklopite 

spajkalnik (preklopite na pozicijo ˝0˝) in izklopite glavni kabel. Spajkalnik postavite na 

opornik in pustite, da se popolnoma ohladi. 

 

 

 

Zamenjava spajkalne konice 

 

• Izklopite spajkalnik iz omrežja za električno napetostjo (izklopite napajalni kabel!). 

• Preden zamenjate spajkalno konico, pustite, da se spajkalnik popolnoma ohladi. 

• Odvijte vijake, ki pritrjujejo spajkalno konico. 

• Odstranite spajkalno konico z opornika in vstavite novo spajkalno konico. 

• Ponovno privijte vijake. 

• Prepričajte se, da je spajkalna konica pravilno in varno pritrjena. 

 

 

 

Tehnični podatki 

 

Delovna napetost: 230 V-/50 Hz 

Poraba moči:   300 W 

Varnostni razred: I 
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Odstranitev 

Električni in elektronski izdelki ne smejo biti odvrženi med gospodinjske odpadke. 

Ko izdelek ni več uporaben, ga odvrzite v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

 

 

 

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, skupaj s kopijo računa. 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. 
 

 
 
To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja 

tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. 

 

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05 

 
 


