
Navodila za spajkalnik, tip WELLER portasol WC1 
Kat. štev. 82 70 10 
 
 
 
OPOZORILO! 
• Spajkalnik vsebuje vnetljivi plin, zato z njim pazljivo ravnajte.  
• Spajkalnika ne hranite na dosegu otrok!  
• Spajkalnika ne polnite v bližini plamena ali vnetljivih plinov. Pri polnjenju spajkalnik 

odmaknite proč od obraza.  
• Preden odložite napravo, se prepričajte, da je plamen ugasnjen. 
• Naprave ne izpostavljajte temperaturam višjim od 50 °C ali dalj časa na soncu. 
• Pokrov nataknite šele, ko je naprava izklopljena in konica ohlajena.  
• Naprave ne popravljajte sami.  
• Opozorilo! Če se plamen ne ugasne v 30 sekundah, zamenjajte konico. 
 
UPORABA 
1. polnjenje plina 
Pri polnjenju vam ne priporočamo uporabe adapterja. Držite napravo navpično, z ventilom za 
polnjenje zgoraj. Pritisnite cilinder na ventilu za polnjenje. Prepričajte se, da je stikalo za vklop 
pred polnjenjem postavljeno na OFF. 
 
2. vžiganje 
Odmaknite spajkalnik od obraza in telesa in premaknite stikalo v smeri konice, s tem izžareva 
plin. Aktivirajte vžig preko kresilnika in ga držite blizu konice. Konica bo začela goreti.  
 
3. zamenjava konice 
Konica je sestavljena iz pestiča, kanala in konice. Bodite previdni, da ne poškodujete 
katalizatorja.  
 
4. zamenjava kresilnika 
Odstranite križne vijake na koncu pokrova in zamenjajte kresilnik.  
 
5. temperature konice 
Konice za spajkanje in rezanje: 375 °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. 


