
 

                        
 

Sada rychlopájecí pistole                                  
pro začátečníky SK 3000                       

 
 
 
 
 

Obj. č.: 58 85 27 
 

 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady rychlopájecí pistole.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje                   
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste                     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Účel použití 
 

Pájecí pistole – základní sada obsahuje všechny potřebné součásti pro pokrytí veškerých pájecích 
prací v oblasti elektroniky.  
 

Rozsah dodávky 
 

• Pájecí pistole s osvětlením pájených míst  
• Pájecí pero pro precizní pájecí práce 
• Třetí ruka  
• Pájecí jehla 
• Odpájecí sací pumpa 
• Nádržka pro cínovou pájku  
• Odkládací stojánek páječky  
• Náhradní pájecí hrot pro páječku) 
 

Všechny díly jsou uloženy v praktickém servisním kufříku. 
 
 
 
 
 
 

Podmínky pro pájení 
 

Pájecí pistole a pájecí pero smějí být připojeny a provozovány pouze na běžné  
síťové napětí 230 V/ 50 Hz). 
 
Pájecí práce na dílech pod napětím a za nepříznivých jsou nepřípustné. 
 
 

Nepříznivé podmínky jsou: 
 

• Mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu, 
• Prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla, 
• Silné vibrace. 
 

Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto 
výrobku. 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

 

U škod, které vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze,                                           
zaniká nárok na záruku. Za následné škody nep řebíráme odpov ědnost! 

 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do jednotlivých 
součástí a zařízení pájecí sady. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento 
výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému 
slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří  
do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují  
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 
 

 
• Konstrukce pájecí pistole odpovídá třídě ochrany 2 (dvojitá izolace). Je třeba dbát na to,             

aby izolace krytu nebyla ani poškozena ani zničena. Páječka je zkonstruována v třídě ochrany  
1 a smí být provozována pouze na elektrické zásuvce s ochranným uzemněním (Schuko). 

 
• Nikdy se páječky nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. 
 
• Při pájení dostatečně větrejte. Pájecí a tavicí páry mohou být zdraví škodlivé. 
 
• Přípojné kabely musí být chráněny před žárem a ostrými hranami.  
 
• Pří pájení noste vhodný ochranný oděv a ochranné brýle. 

 
• V blízkosti páječky/pájecí pistole nebo pájecí plochy by se neměli zdržovat děti. 

 
• Pájejte pouze nehořlavé povrchy. Dbejte na okolní materiály, jelikož mohou být poškozeny 

žárem. 
 

 
Vykřičník v trojúhelníku poukazuje na důležitá upozornění v tomto návodu k obsluze,  
která je třeba zohlednit. 

 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu      
nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou 
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



Uvedení do provozu 
 
• Ohněte vnitřní část přiloženého stojánku páječky (lisovaný zinkový plech) cca 45°                  

směrem nahoru. 

• Připojte pájecí pistoli nebo pájecí pero do sítě. 

• Po zahřátí a během přestávek odkládejte páječku na odkládací stojánek. 

• Dbejte na čisté pájecí kontakty. 

• Pájecí pistole a osvětlení pájeného místa se aktivuje stisknutím vypínače v rukojeti. 

• Přiložte cínovou pájku k nahřátému pájecímu hrotu. 

• Ohřejte pájecí místa a naneste cínovou pájku. 

• Ponechejte pájecí místa zchladnout. 

• Očistěte pájecí hrot vlhkou houbičkou. 

• Po ukončení pájení vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte ji zchladnout. 

• Pájecí hrot nečistěte pilováním, tím se poškozuje. 

 

 
Nikdy se nedotýkejte horkého pájecího hrotu. Nebezpečí popálení. Po použití ponechejte 
pájecí pero/pájecí pistoli vyhladnout. Nepotápět do vody! Při pracovní přestávce musí být 
páječka odložena na odkládací stojan. Dbejte na pracovní intervaly pájecí pistole (max. 
12 vteřin  pájení, potom min. 48 vteřin přestávka). 

 

Výměna pájecího hrotu 
 

Uvolněte šrouby na pájecím hrotu a vytáhněte použitý pájecí hrot ven.                                         
Vložte nový pájecí hrot a pečlivě jej přišroubujte. 
 
Výměna osv ětlení  
 

Vyšroubujte vadnou žárovku z objímky a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu. 
 

Záruka 
 

Na sadu rychlopájecí pistole poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci  doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Technické údaje 
 

 
Provozní napětí 
Příkon 
Osvětlení 
Omezení provozní doby 

Pájecí pistole 
230 V~ 50 Hz 
100 W 
2,2 V / 0,25 W E10 kuželová čočka 
max. 12 sek. potom 48 sek. přestávka 

Pájecí pero 
230 V~ 50 Hz 
30 W  
 
Bez omezení 
Bez omezení 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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