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Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si zakoupil náš produkt. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití a 

uschovejte jej pro další pro potřebu v budoucnu. 

Bezpečnostní upozornění 
1. Nepokládejte bez dozoru kovové části pájky pokud je v provozu na hořlavé materiály, které se mohou vlivem

vysokých teplot vznítit např . plast, guma, dřevo.... 

2. Nedotýkejte se kovových částí pájky, pokud je v provozu rukou nebo jinou částí těla. Vysoké teploty mohou

způsobit vážné popáleniny. 

3. Toto zařízení musí být umístěno ve stojanu, pokud se nepoužívá.

4. Po skončení práce, nechte pájku přirozeně zchladit vzduchem; nikdy ji nechlaďte pod vodou aby nedošlo k úrazu

elektrickým proudem. 

5. Tento přístroj nesmí být užíván dětmi ve věku do 8 let, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce 

týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí 

provádět děti bez dozoru. 

6. Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem,  technickou podporu výrobce nebo přiměřeně

kvalifikovaným technikem aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí. 

7. Nikdy přístroj nezakrývejte, protože by to mohlo způsobit riziko přehřátí.

8. Chcete-li používat tento přístroj v naprosto bezpečně, znamená to dodržení některých základních bezpečnostních

opatření, jako například: nikdy nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama nebo nohama, nikdy nevystavujte přístroj 

vlhkosti nebo vodě, nikdy nenechávejte spotřebič vystaven povětrnostním vlivům, nikdy neoodpojujte ze zásuvky 

taháním za napájecí kabel či za spotřebič sámotný. 

9. Zařízení má nebezpečné složky, které musí být uchováván mimo dosah dětí.

10. Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými povrchy pájky.

11. Tento přístroj není hračka.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

1. 1. Před připojením pájky do zásuvky, zkontrolujte, zda vaše napětí odpovídá štítku spotřebiče. Nenechávejte pájku v provozu, 

pokud ji nepoužíváte, jelikož působením tepla dojde k předčasné oxidaci a následně může dojí k poškození odporů což spůsobí 

nevratné znehodnocení celého spotřebiče. 

2. 2. Před použitím nářadí zkontrolujte jeho integritu, zda neexistují nějaké vadné díly, nebo jiné skutečnosti, které by mohly 

negativně ovlivnit jeho funkci a bezpečnost. 

3. 3. Odstraňte veškerý obalový materiál a ujistěte se, že zařízení je v dobrém stavu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, 

nepoužívejte přístroj a kontaktujte poprodejní servis. Obalový materiál (sponky, nylonové tašky, atd) uchovávejte mimo dosah 

dětí. 

4. 4. Tento spotřebič musí být připojen do schváleného zásuvky, která je v souladu s bezpečnostními předpisy pro elektrické 

systémy pro civilní účely.Elektrické připojení musí být vhodné pro jmenovité napětí spotřebiče. 

5. 5. Zařízení muže být použito pouze pro jeho zamýšlené použití, což je pájka. Jakýkoliv jiný než určenémý účel použití se 

považuje za nevhodný a nebezpečný. 

6. 6. Výrobce nenese odpovědnost za škody, odvozené od nesprávného použití tohoto spotřebiče. 

7. 7. Přístroj vždy vypněte před prováděním údržby a také tehdy pokud není používán po delší dobu. Před montáži či demontáži 

hrotu, odpojte přístroj ze sítě. 

8. 8. Netahejte za napájecí kabel abyste jej nepoškodili. 

9. 9. V případě, že přístroj nefunguje správně, okamžitě vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Pro opravy, se obraťte na 

centrum technické podpory autorizované výrobcem, a vyžadujte, aby byly použity originální náhradní díly. Použité části, které 

nejsou v souladu s produktem, mohou vážně ohrozit jeho správnou funkci. 

10. 10. POZOR: Vždy umístěte stojan na rovnou a stabilní plochu. 

11. 11. Nepoužívejte přístroj na zařízení nebo vodiče pod napětím. 

12. 12. Udržujte nářadí mimo dosah hořlavých materiálů (záclony, hořlavé materiály, nábytek, apod.); Tento přístroj může zapálit 

různé materiály, které jsou odpadem při použití. 

13. 13. Porucha nebo nedostatek světla může způsobit nebezpečné incidenty. Udržujte pracovní prostor vždy čistý a dobře 

osvětlený. 

14. 14. Možné výpary vycházející z materiálu, na kterém pracujete, mohou být nebezpečné. Informujte se o toxicitě použitých 

materiálů a prácujte v dobře větraném prostoru. 

15. 15. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do elektrické sítě. 
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16. 16. Chraňte si vhodným způsobem ruce abyste předešli popálení od přístroje nebo pracovní plochy. Teplo může být převedeno 

také na materiál, kterým pracujete. 

17. 17. Chraňte pracovní plochu a materiály před poškozením teplem. 

18. 18. Nezkušení uživatelé, nesmí provádět práce či opravy, pro které je to nutné zvláštní školení (například opravy elektrických / 

elektronických zařízení). 

19. 19. Pokud je to nutné, používejte ochranné brýle. 

Návod k užívání 

1. Pružinový držák

2. Výkonostní přepínač

3. Rukojeť

4. Kleštiny na flexibilních držácích

5. Čistící houba

6. Podstavec se závažím

1. Hubice se závitem je určena pouze pro originální pájecí hroty.

2. Napájecí kabel s vidlicí pro: 230V-50Hz.

3. Pájku lze používat na dva režimy:

Pozice Režim 

I Výkon 20 W (nízká teplota) 

II Power 40 W (maximální teplota) 

4. Zvolte nízké (I) nebo vysoké nastavení (II). Použijte nejvyšší nastavení (II) pro pájení a pro vypalování nastavte na pozici (I),

(tkaniny, papír, dřevo, plast). 

5. Zvolte vhodný hrot a namontujte jej očištěný na pájku otáčením ve směru hodinových ručiček, dotáhněte a zajistěte

zajišťovacím šroubem. Nepoužívejte kleště či jiné nářadí pro montáž či demontáž hrotu! Před vyjmutím hrotu, odpojte pájku z 

elektrické sítě a nechte ji vychladnout. Po odjištění zajišťovacího šroubu otáčejte hrotem proti směru hodinových ručiček. 

Typy hrotů a jejich užívání: 

      a         b         c           d e         f             g 

a. Kulatý - psaní a tvorba linek.

b. Kónický - pro dělení a tvorbu detailů.

c. Univerzální - hrubé i tenké čáry na různých materiálech.
d. Lístek - pro tvorbu květin.

e. Mini žehlička - pro nažehlování

f. pájení– pro pájení s přídavným materiálem nebo bez.

g. Horký nůž – pro řezání a formování plastů.

Pozor: Některé hroty jsou ostré, předcházejte poranění! 

Flexibilní kleště: základna (6) pájky je vybavena kleštěmi (4) na ohebných ramenech, které slouží pro upnutí malých součástí, na 

kterých pracujete. Pozor, kleště mohou být při i po práci horké, tudíž je nechte vychladnout než se jich dotknete. Houba (5) slouží 

pro udržování hrotů v čistotě při práci, houba musí být před i během používání zcela mokrá! Nedotýkejte se suché houby a 

plastových částí horkým hrotem. 

Údržba 

Samotný přístoj je v podstatě bezúdržbový vyjma čištění jeho vnějších povrchů. K čištění používejte měkký vlhký hadřík, 

nepoúživejte rozpouštědla. Před čištěním se ujistěte, že přístroj je odpojen ze zásuvky a je vychladlý. Nepokládejte jej do 

kapalných látek. Pájecí hrot mějte vždy potažen cínem s cílem zajistit jeho delší životnost. 
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Pokyny k likvidaci 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 

elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 

likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.  

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 

prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 

nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 

místa. 

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Technické data 

Typ Výkon Napětí Hmotnost Třída 

1500KIT 40W* 230V/50Hz 235g I 

*Nastavitelný výkon: 20W – 40W

Importováno z P.R..C  

KEMPER S.R.L.  
Via Prampolini 1/Q, Lemignano di Collecchio 43044 (PR), Italy 
Tel. +39 0521 957111 / Fax. +39 0521 957195 / info@kempergroup.it / www.kempergroup.it 
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