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1. Predvidena uporaba  
 
Izdelek ustvarja nastavljiv, velik plamen brez plapolanja. V kombinaciji s priloženo opremo 
lahko izdelek uporabljate kot plinski gorilnik, toplozračno pištolo ali spajkalnik. Različne 
spajkalne konice omogočajo izvajanje najrazličnejših del z izdelkom. Jakost plamena je 
nastavljiva. 
 
Plinski gorilnik lahko napolnite in uporabljate samo s plinom za vžigalnike (ISO-butan). 
 
Obvezno je treba je preprečiti neposreden stik z vodo! 
 
Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka 
nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, 
se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do 
nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila 
za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko 
predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo. 
 
2. Vsebina paketa 
 
• Plinski gorilnik/spajkalnik 
• 3 x spajkalna konica 
• Nastavek za vroče rezanje 
• Šoba za vroč plin 

• Spajkalna žica brez vsebnosti svinca 
• Čistilna gobica 
• Škatla za shranjevanje 
• Navodila za uporabo 

 
3. Varnostni napotki 
 

Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne 
napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno 
ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema 
odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri 

................tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja 

................garancije. 
 
Osebe/izdelek 
 
• Plamena/toplozračnega toka/spajkalne konice nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim. 
• Izdelka nikoli ne shranjujte na temperaturah, višjih od +40 °C, prav tako ga ne izpostavljajte 
..neposredni sončni svetlobi. 
• Izdelka ne uporabljajte v bližini iskrenja ali odprtega ognja. 



 3 

• Izdelka nikoli ne razstavljajte, ga na silo odpirajte ali sežigajte. 
• Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan. 
• Pri polnjenju upoštevajte način postopanja, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. 
• Plamen je lahko v odvisnosti od okoliške svetlobe slabo viden. 
• Po uporabi preverite, če je plamen ugasnil. 
• Preden izdelek pospravite, počakajte, da se popolnoma ohladi. 
• Plinski gorilnik polnite izključno s komercialnim plinom za vžigalnike in samo v okolju z 
..dobrim prezračevanjem. Pri tem se izogibajte odprtim plamenom (nevarnost eksplozije!). 
• Pri polnjenju upoštevajte varnostne napotke in napotke za uporabo proizvajalca plina za 
..vžigalnike. 
• Plinske gorilnike lahko polnite samo v ohlajenem stanju. 
• Če uhaja plin, tako prekinite s postopkom polnjenja. Pri tem lahko nastajajo eksplozivne 
..zmesi plina in zraka. Preden vžigate plinski gorilnik ali druge vire vžiga, poskrbite za to, da 
..je prostor dobro prezračen. 
• Za uhajanje plina ne odstranjujte ali odpirajte polnilnih ventilov. 
• Pri vžiganju in med uporabo plinski gorilnik držite proč od telesa in oblačil. 
• Z njim nikoli ne vžigajte goriv v tekočem ali plinastem stanju (npr. bencin, špirit itd.).  
• Plinski gorilnik vedno držite tako, da je izhodna odprtina za plamen obrnjena proč od vas. 
• Plinskih gorilnikov ne smete uporabljati, polniti ali shranjevati na območjih, kjer se nahajajo 
..ali bi se lahko nahajali eksplozivni, lahko vnetljivi materiali, gorljivi plini, hlapi, prah oz. 
..gorljive tekočine (topila, alkohol, bencin itd.). Obstaja nevarnost eksplozije oz. požara! 
• Plinski gorilnik zaščitite pred umazanijo in vlago. 
• Z napravo v nobenem primeru ne smete sušiti svojih las. 
• Med samo uporabo in kmalu zatem se nikoli ne dotikajte šobe gorilnika. Obstaja nevarnost 
..opeklin! 
• Nikoli ne izvajajte del na električnih komponentah, ki so pod napetostjo. Napravo, na kateri 
..želite izvajati spajkanje, pred začetkom dela vedno ločite od napajanja in se prepričajte, da 
..res ni pod napetostjo. 
• Zaščitite svoje telo in oči pred brizgljaji spajke in tekočo spajko. Pri delu nosite ustrezna 
..zaščitna oblačila in zaščitna očala. 
•.Hlapi, ki nastajajo pri spajkanju, so zdravju škodljivi. Po potrebi uporabite primerno 
..odsesovalno napravo ali prostor ustrezno prezračite. 
• Skrbite za red na delovnem mestu in uporabite podlogo, ki je odporna na vročino. 
• Spajke z vsebnostjo svinca so strupene. Iz tega razloga med delom ne jejte, pijte in kadite. 
..Ko zaključite z delom, si temeljito umijte roke. 
• Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali. 
•.Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko 
..nevarna igrača. 
• Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi 
..tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili. 
• Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam. 
•.Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred 
..nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje: 
..- vidne poškodbe na napravi, 
..- naprava več ne deluje pravilno, 
..- naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali . 
..- je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu. 
• Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z 
..majhne višine. 
 
Ostalo 
 
• V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka. 
•.Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. 
..specializirane delavnice. 
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• Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, 
..prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. 
 
4. Priprava na uporabo 

 
Ko gobico uporabljate za spajkanje, jo vedno navlažite. 
 
Polnjenje plinskega rezervoarja 
 
Plinski gorilnik lahko napolnite in uporabljate samo s plinom za vžigalnike 
(ISO-butan). Plinski rezervoar polnite samo v okolju z dobrim prezračevanjem 
in se pri tem izogibajte odprtim plamenom (nevarnost eksplozije!). 

 
Plinski gorilnik lahko polnite samo v ohlajenem stanju. 
 
Če pri polnjenju uhaja plin, tako prekinite s postopkom polnjenja. Pri tem 
lahko nastajajo eksplozivne zmesi plina in zraka. 

 
1. Plinski gorilnik postavite na ''glavo'', tako da polnilni ventil kaže navzgor. 
2..Jeklenko z ISO-butanom (po potrebi s pomočjo primernega adapterja) namestite na 
....polnilni ventil. 
3..Jeklenko z ISO-butanom potisnite navpično navzdol. Plin uhaja v plinski rezervoar 
....plinskega gorilnika. Postopek polnjenja traja pribl. 5-10 sekund. 
4..Po polnjenju še pribl. 3 minute počakajte, šele nato lahko začnete uporabljati plinski 
....gorilnik. Tako je na voljo dovolj časa, da se plin stabilizira. 
 
Vžig 

 
Pri vžiganju in med uporabo plinski gorilnik držite proč od telesa in oblačil. 
 
 

Plinski gorilnik: 
 
1. Po potrebi odvijte sprednji nastavek za funkcijo spajkanja in vročega zraka. Pri tem odvijte 
....sprednji črni zaporni obroč. 
2. Nastavite plin na plinskem regulatorju na stopnjo 4. Plinski regulator se nahaja na spodnji 
....strani naprave poleg stojala. 
3. Potisnite rdeče stikalo na zgornji strani izdelka naprej v položaj „ON”. Iz šobe gorilnika 
....izhaja plin. 
4. Vžgite plin z ustreznim virom vžiga na sprednji strani šobe gorilnika. 
5. S plinskim regulatorjem nastavite želeno jakost plamena. 
6..Potisnite rdeče stikalo na zgornji strani izdelka nazaj v položaj „OFF”. Naprava je 
....izključena. 
 
Spajkalnik/toplozračna pištola: 
 
1..Po potrebi pritrdite sprednji nastavek za funkcijo spajkanja in vročega zraka. Pri tem 
....privijte sprednji črni zaporni obroč. 
2. Ko želite izdelek uporabljati kot spajkalnik, privijte eno izmed spajkalnih konic na nastavek. 
3. Nastavite plin na plinskem regulatorju na stopnjo 4. Plinski regulator se nahaja na spodnji 
....strani naprave poleg stojala. 
4..Potegnite sprednji nastavek na črnem zapornem obroču naprej, tako da so ovalne 
....vžigalne odprtine proste. 
5. Potisnite rdeče stikalo na zgornji strani izdelka naprej. Iz šobe gorilnika izhaja plin.  
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6..Vžgite plin z ustreznim virom vžiga skozi ovalne vžigalne odprtine. Potisnite nastavek 
....nazaj v izhodiščni položaj. 
7. Plamen lahko regulirate s plinskim regulatorjem. 
8..Potisnite rdeče stikalo na zgornji strani izdelka nazaj v položaj „OFF”. Naprava je 
....izključena. 
 

Za odlaganje izdelka vedno izvlecite stojalo. Vročega izdelka nikoli ne odlagajte brez 
odprtega stojala. Obstaja nevarnost požara! 

 
5. Odstranjevanje 
 

Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med 
gospodinjske odpadke. 
 
Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi določili. 

 
6. Tehnični podatki 
 
Maks. temperatura: ...................................................... 1.300 ºC (gorilnik), 450 ºC (spajkalnik) 
Čas delovanja: ................................................................................................... maks. 130 min 
Kapaciteta plinskega rezervoarja: ................................................................................. 11,5 ml 
Mere (Ø x D): ....................................................................................................... 20 x 210 mm 
Teža: .................................................................................................................................. 60 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
 
Izdelek: Plinski gorilnik/spajkalnik Toolcraft, 7-delni komplet 
Kat. št.: 58 84 18 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/

