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1. Tutvustus

             Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse 

             kogumispunktidesse.

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt selle 

kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.

2. Ohutusnõuded

 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või piiratud teovõimega isikutele ilma 

vastutava isiku järelevalveta.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks laste mänguasjana.

 

   
Kasutamiseks ainult siseruumides. Kaitske seadet 

   vihma, niiskuse ja vedelike eest. Ärge hoidke seadmel või                      
selle ligiduses vedelikke.

 

Ärge kasutage kergestisüttivas või plahvatusohtlikus keskkonnas. Kuumus võib 

tekitada tule kergestisüttivates materjalides ka juhul kui need asuvad kaugemal. 

Kasutage ainult piisavalt ventileeritud ruumides. 

 

Ebakorrektne kasutamine võib põhjustada tulekahju.

Ärge puudutage seadme kuumi osi ja joodetud osi, põletuste oht. Hoidke kuum ots

eemal nahast, riietest ja kergeltsüttivatest materjalidest. Ärge suunake jootekolbi
silmade poole. Kasutage põletuste vältimiseks kindaid ja/või muid sobivaid

kuumakindlaid kaitsevahendeid. Kui kolbi parajasti ei kasutata, asetage see alati
vastavale hoidikule. Laske seadmel peale kasutamist ja enne hoiustamist jahtuda.

Hoidke ja kasutage seadet tasasel, mitteliikuval ja kuumuskindlal tööpinnal.

 

Ärge hingake tekkivaid aure sisse, need ei ole tervisele ohutud. Kasutage seadet 

ainult hästiventileeritud aladel või vastava ventilatsioonikatte all. 

 

Ärge kasutage seadet kunagi voolu all olevate elektriringidega. Kontrollige enne 

jootmist, et vooluühendus oleks eemaldatud ning kõik kondensaatorid tühjaks 

laetud. 

 

Ärge blokeerige puhurit. See võib põhjustada kuumuspeegeldumise ning 

kahjustada kuumuselementi. 

 

Hoiatus! Kui seadet ei kasutata, asetage see alati vastavale hoidikule. Ärge jätke 

seadet järelevalveta, kui see on sisse lülitatud. 

 

 Kasutage seadet kuumuskindlal tööpingil. 

 Laske seadmel loomulikul teel jahtuda, ärge kastke seda vette. 
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3. Üldinformatsioon

Hooldus- ja garantiitingimused leiate juhendi viimastelt lehekülgedelt.
 

 Kaitske seadet löökide ja kukkumiste eest. Vältige liigse jõu kasutamist.

 Kaitske seadet vihma, niiskuse ja vedelike eest. 

 Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutusjuhiste ja ohutusnõuetega

 Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme garantii ning võib põhjustada kahjustusi varale ja

     tervisele.

 Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil. Seadme kasutamine muul viisil tühistab selle garantii.

     Tootja ei vastuta seadme kasutamisest tekitatud kahjude või kahjustuste eest. 

 Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda.

4. Omadused

 Juhtmeta jootekolb

 Võimalik kasutada ka põletina ja kuumaõhu seadmena

 Komplekt sisaldab: 

o Põleti

o 3 jootmisotsa

o Deflektor

o Svamm

o Jootmisjuhe

o Otsik

 Kaasaskantav butaangaasiga töötav jootmisseade

 Automaatsüüde

5. Tutvustus

Tutvustavad joonised juhendi leheküljel 2.

 

1 Gaasi täiteventiil                                     5 Jootmisots

2 Süütenupp                                              6 Metallvars

3 Ohutuslukustus                                                 7 Leegilüliti

4 Otsik                                                      8 Reguleerimishoob
 

a Väljas      b Pidev

6. Jootekolvi täitmine/tühjendamine

1. Lükake enne täitmist leegilüliti [7] viimasesse vasakusse asendisse.

2. Järgige juhiseid butaangaasi pudelil (müügil eraldi). Sisestage otsik gaasitäiteventiili [1].

        Kasutage parimaks täitmiseks pumpamist. Kasutage ainult kõrge kvaliteediga butaangaasi.

3. Oodake peale täitmist paar minutit, kuni gaas stabiliseerub.

7. Kasutamine

7.1 Süüde

1. Kontrollige et väljalaskeava oleks suunatud tööpinna rikkumise vältimiseks ülespoole.

2. Vajutage ohutuslukustust [3] ning tõmmake samaaegselt pöidlaga päästik alla.

3. Hoidke süütenuppu [2] ning vabastage ohutuslukustus [3].

4. Lükake pideva leegi jaoks leegilülitit [7] paremale.
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7.2 Leegi reguleerimine

1. Lükake leegi suurendamiseks reguleerimishooba [8] paremale. 

2. Lükake leegi vähendamiseks reguleerimishooba [8] vasakule.
 

Märkus:

Liiga suur leek võib põhjustada põleti leegitsemise või väljalülitumise. Vähendage leegi suurust kuni 

see põleb sinise kumaga. 

7.3 Välja lülitamine

1. Lükake leegilüliti [7] lõpuni vasakule.

2. Laske jootekolvil jahtuda.

7.4 Lisafunktsioonid

Põleti

1. Keerake mutrit vastupäeva ning eemaldage jootmisots [5] otsik [4] ja metallvars [6].

2. Eraldage jootmisots [5], otsik [4] ja metallvars [6] üksteisest.

3. Ühendage metallvars [6] tagasi ning kinnitage mutriga. 

4. Jootekolbi saab nüüd kasutada põletina. Kasutage samal viisil nagu jootekolbi (pt 7). 

Kuumaõhuseade

1. Eemaldage jootmisots [5], keerates seda vastupäeva. 

2. Jootekolbi saab nüüd kasutada kuumaõhuseadmena. Kasutage samal viisil nagu jootekolbi (pt 7). 

8. Veaotsing

Probleem                    Võimalik põhjus Lahendus

Jootekolvi süüde ei 

tööta

Gaas otsas                                   Täitke seade

Gaasisurve liiga suur/väike            
Lükake reguleerimishooba 

paremale/vasakule

Liiga suur gaasisurve                     Seadistus liiga suur                       Reguleerige järkjärgult leeki

Liiga vähene gaasisurve                 
Vähene gaas                                Täitke seade

Külm gaas                                    Hoidke soojenduseks peos                                             

9. Tehnilised andmed

Tööaeg     90 min. (tavakasutusel)

Gaasikonteineri maht   15 ml

Temperatuur

Jootmine                                    kuni 500° C

Kuumaõhuseade            	      kuni 600° C

Põleti                    kuni 1300° C

Mõõdud       Ø 29 x 245 mm
 

Kasutage seadet ainult koos originaallisadega. Tootja ei vastuta seadme kasutamisest 

põhjustatud kahjude või kahjustuste eest. Lisainformatsiooni seadme kohta ning uusima 

kasutusjuhendi versiooni leiate veebilehelt: www.velleman.eu. Tootjal on õigus 

kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
 

© COPYRIGHT 

Velleman nv. Kõik õigused kaitstud.



 
Velleman® Hooldus ja garantii
Kõik tooted vastavad EL nõuetele.
Garantiitingimused:
• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline garantiiperiood tootmisvigade ja 

materjalidefektide kohta. Garantiiperioodi alguskuupäev on toote ostukuupäev.
• Tootjal on õigus garantiiline seade vahetada vastava teise tootega, see parandada 

või tagastada ostusumma täielikult või osaliselt.
• Garantiitingimuste alla ei kuulu:
- otsesed või kaudsed kahjustused, mis on tekkinud
tootele peale toote ostu (põhjuseks näiteks oksüdatsioon, löögid, kukkumised, tolm, 
mustus, niiskus);
- seadme kasutamisest põhjustatud kahjud või kahjustused;
- normaalselt kuluvad lisad ja osad (näiteks patareid, lambid, kummist osad, 
kanderihmad jne);
- õnnetusjuhtumitest põhjustatud kahjustused (näiteks tulekahju, veekahjustus, 
äikeselöök, õnnetusjuhtum jne);
- vigastused mis on põhjustatud meelega, ebakorrektsest kasutamisest, valest 
hooldusest jne;

 

 

 

 

- seadme kommerts-, professionaalsel või kollektiivsel kasutamisel väheneb seadme
garantiiperiood kuue (6) kuuni;
- seadme ebakorrektsest pakkimisest ja transportimisest põhjustatud kahjustused;
- kõik kahjustused mille on põhjustanud seadme muutmine või parandamine selleks
autoriseerimata isikute poolt;
• Garantiilised tooted tuleb edastada kohalikule edasimüüjale korrektselt pakituna
(soovitatavalt originaalpakendis) ning koos ostu tõendava dokumendi ja selge
veakirjeldusega.
• Märkus: aja ning võimalike kulude kokkuhoiuks lugege eelnevalt kasutusjuhendit ja
kontrollige, et viga ei oleks põhjustatud ebakorrektsest kasutamisviisist.
• Peale garantiiperioodi möödumist on parandamine tasuline.

Ülalolevad punktid kehtivad üldgarantiina ning võivad vastavalt konkreetsele
tootele erineda.
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