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Splošna opozorila: 

- Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila. Bodite previdni pri uporabi, saj spajkalnik vsebuje plin pod 
pritiskom. 

- Spajkalnika ne imejte v bližini odprtega ognja, oziroma na temperaturah preko 50°C 
- Kadar prižigate spajkalnik, ga odmaknite od glave in telesa. 
- Ne uporabljajte ga v bližini vnetljivih snovi. 
- Preden spajkalnik odložite, se prepričajte, da je plamen popolnoma ugasnil. 
- Pokrovček lahko namestite tudi na rahlo toplo konico. 
- Kadar plamen utripa je prevelik dovod plina 
- Aparat ni igrača in ne spada v otroške roke. 

Uporaba plina 
 Ta naprava deluje s pomočjo običajnega plina za polnjenje plinskih vžigalnikov. Tak plin lahko kupite v vsaki trafiki. 
Zaradi varnostnih razlogov pri transport nov spajkalnik ni napolnjen s plinom. 
Vžig 

 
 
Ta spajkalnik je opremljen s piezo elektronskim 
sistemom. Stikalo za vklop in izklop plina je 
opremljeno z napisom GAS. Stikalo za vklop je 
opremljeno s simbolom bliska. Po končani uporabi 
bodite pozorni na to, da je konica lahko še vedno 
topla.  
 

Spajkanje, pihanje in funkcija rezanja 
Izberite željeno konico ter jo namestite s pomočjo matice. Postavite regulator temperature na MAX. 
Nastavite plin s pomičnim stikalom GAS. Sedaj pomaknite stikalo za vžig nazaj ter ga spustite. 
Uspešen vklop se bo prikazal s pomočjo žarjenja v katalizatorju. Kadar želite uporabljati funkcijo 
pihanja (gorilnika) nastavite regulator temperature na srednjo vrednost. Bodite pozorni na to, da je 
lahko plamen pri določeni svetlobi popolnoma neviden. Ko nastavljate temperaturo (za to 
uporabljate zadnji del spajkalnika), bodite pozorni na barvo katalizatorja. Ni priporočljivo, da ima le-
ta svetlo rdečo barvo. Slika B vam prikazuje polnjenje s plinom. Običajno pri polnjenju potrebujete 
adapter, ki je dobavljen skupaj s plinom. Bodite pozorni na pravilno lego spajkalnika in doze s 
plinom. Vgrajen specialni prezračevalni ventil omogoča hitro polnjenje.  
 
Temperaturna območja: 
Spajkalna konica < 581 °C 
Plamen < 1301 °C 
Grelna šoba < 626 °C 
Rezilnik < 581 °C 
 
 

 
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. 
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: 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. 


