
Navodila za 817830 spajkalna postaja: 
 Opis slike v originalnih navodilih 
1.)  Nastavitev temperature 
2.)  Gumb za nastavitev potenciala. 
3.)  Vtičnica za spajkalnik 
4.)  Stikalo za vklop (EIN) in izklop (AUS) 
 
Varnostna opozorila: 
1.)  Priključite napravo vedno na napetost, ki jo zahteva proizvajalec. 
2.)  Spajkalnik vedno odlagajte v stojalo zanj. 
3.)  Izključite spajkalnik iz omrežja če zamenjujete konico ali kak drug del naprave. 
4.)  Če zapuščate prostor izključite spajkalnik. 
5.)  spajkalnik naj ne bo v dosegu otroških rok. 
6.)  S spajkalnikom naj delajo samo za to usposobljeni ljudje. 
7.)  Ko ne boste rabili naprave jo vedno izključite iz omrežja. 
8.)  Uporabljajte napravo samo v suhih prostorih. 
9.)  Aparat ne izpostavljajte visokim temperaturam. 
10.) Ne imejte v bližini spajkalnika lahko vnetljive materiale. 
 
Tehnični podatki: Delovna napetost: 220-230 V / 50 Hz 
  Sekundarna delovna napetost: 18 V 
  Temperaturno območje od 100-400 stopinj Celzija 
  Moč: 8 W 
  Kontrola preko LED diode 
 
Ta spajkalna postaja je primerna za spajkanje manjših elementov. Dobro oblikovan sprejemnik nudi 
enostavno delovanje in upravljanje. Aparat potrebuje za ogrevanje konice le 20 do 30 sekund. Moč 8 W 
kakor jo nudi ta spajkalnik odgovarja moči 30 W običajnih spajkalnikov. Vzrok temu je na novo razvita 
konica iz specialnih materialov. 
  
Uporaba postaje:   
1.)  Ročni del spajkalnika vključite v  SI vtičnico 
2.)  Spajkalnik postavite v stojalo za spajkalnik 
3.)  Vključite aparat v omrežno napetost 
4.)  Vključite napravo 
5.)  Dioda prikazuje delovanje aparata. 
6.)  S potenciometrom nastavljate temperaturo konice. 
  
 Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema 
velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. 
Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. 
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili 
ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu .  
Uvozni: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, Dobavitelj: Conrad 
Electronic Nemčija. 


