
Navodila za plinski spajkalnik, tip S1K 
Kat. štev. 81 75 54 
 
 
Opozorilo:  
• Pred uporabo najprej preberite navodila. Pozor 

pri delu! Naprava vsebuje vnetljiv plin butan pod 
pritiskom. 

• Naprave ne izpostavljajte odprtemu plamenu ali 
temperaturam preko 50 stopinj C. 

• Pri delu držite napravo stran od telesa in obraza. 
• Izdelka ne uporabljajte v bližini gorljivih substanc. 
• Preden odložite spajkalnik se prepričajte, da so 

plameni popolnoma ugasnili. 
• Zaščitno kapico lahko namestite na 

katalizatorsko konico tudi ko ta še ni shlajena, 
seveda velja biti zelo pazljiv.    

• Če plamen ali katalizator pulzirata, je pretok plina 
prevelik.  

• Izdelek ščitite pred dosegom otrok. 
 
Plin: Spajkalnik za delovanje potrebuje navaden plin 
butan za vžigalnike. Uporabljate samo filtriran plin, 
kot ga uporabljajo pri vžigalnikih znamke Ronson, 
Braun ali Calibri. Nekaj tekočega plina se mora videti 
skozi okence, samo hlapi plina ne zadoščajo za 
delovanje. 
 
Postopek vžiga: Spajkalnik  SuperPro je opremljen s 
piezo-elektronsko vžigalnim sistemom. 
 
Funkcija gorilnika: Odstranite katalizatorsko konico 
s krovno matico. Regulator za temperaturo nastavite 
na srednjo vrednost. S pomočjo ventila odprite pretok 
plina (pomično stikalo potisnite v smeri konice – kot 
nakazuje trikotnik). Piezo stikalo potisnite nazaj v 
smeri puščice do zaskoka. Ne potisnite stikala s 
prstom nazaj v izhodno pozicijo, saj je tako pretok 
plina kratko prekinjen in lahko plamen ugasne.  
Pozor: Po uporabi sta lahko konica in krovna matica 
še vroči.  
 
Spajkanje/pihanje/rezanje: Izbrano konico (konico 
za spajkanje, šobo za vroči plin, rezilo) pritrdite s 
krovno matico. Regulacijo plina nastavite na 
maksimalno pozicijo. Odprite ventil za plin. Piezo-
stikalo potisnite nazaj do zaskoka in ga z rahlim 
pritiskom palca pustite do izhodne pozicije, tako da 
bo s prekinitvijo pretoka plina ugasnil plamen in bo 
lahko katalizator prevzel gorenje. Žareči katalizator, 
ki ga lahko vidite skozi odprtino plina na spodnjem 
delu konice, kaže pravilno delovanje. 
 
Nastavitev temperature: Temperaturo nastavite z 
vrtenjem ventila za nastavitev na koncu naprave. 
Pravilna nastavitev temperature je stvar izkušenj. Ni 
nujno, da pri pravilni nastavitvi katalizator žari rdeče. 
 
Polnjenje: Ventil za odvod mora biti zaprt. Za 
polnjenje navadno ne potrebujete nobenega 
adapterja. SuperPro držite med polnjenjem od zgoraj 
navpično in ne poševno. Polnjenje je končano, ko iz 
polnilnega ventila plin slišno uhaja. 
 

Zamenjava konic: S pomočjo krovne matice lahko 
enostavno zamenjate, pritrdite in odstranite različne 
konice. 
Opozorilo: Iz odprtine izhaja vroči plin, ki ima 
temperaturo 580 stopinj C.Ko odložite spajkalnik 
pazite, da konice, če je ta vroča, kaže navzgor. 
Najboljše, če spajkalnik podstavite z zaščitnim 
pokrovom.   
 
Temperaturna območja:  
Spajkalne konice – manj ali 580 stopinj C 
Plamen (brez konice) – manj ali 1300 stopinj C 
Šoba za vroči plin – manj ali 625 stopinj C 
Vroče rezilo – manj ali 580 stopinj 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. 
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. 


