
Eesti
Digitaalse termostaadiga jootekolb
Aitäh, et kasutate CXG tooteid. Palun lugege kasutusjuhend
enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhendis määratletakse “hoiatus” ja “märkus”  järgmiselt:
Hoiatus: vale kasutus võib päädida surma või raske kehavigastusega.
Märkus: vale kasutus võib päädida vigastusega kasutajale või
kahjustusega tootele.

NB!

Pakendis

Omadused

Parameetrid

Tehnilised andmed

Hoiatus

Kasutamine

Kolb ........................................................................
Kasutusjuhend ........................................................

• Pistikuga neljatuumaline küttekeha, millel on täpsem 
temperatuur, kiirem kuumenemine ja mille vahetus on kiire 
ning mugav.
• Ümbris, mis on vastupidav kõrgetele temperatuuridele. 
Kasutatud on spetsiaalseid materjale soojust isoleeriva
tehnoloogiaga. Käepide ei kuumene ja seda on mugav käes 
hoida.
• Seadista ise ooterežiim (5-30 minutit). Ooterežiimis langeb 
temperatuur 80°C kraadini. Kui te ei kasuta kolbi 120 minuti 
jooksul, lülitub see välja.
• Väga kompaktne, kolme nupuga disain.
• Kuumeb kiiresti soovitud temperatuurini (~ 8 sekundit)
• Kvaliteetne kütteelement, suur temperatuuritundlikkus
• °C või °F näit
• Väga täpne, veamäär on alla ±5°C
• Kõrgetele temperatuuridele vastupidav pehme toitekaabel
• Selgesti loetav LED ekraan
• Professionaalne toode (võimalik kaitsta parooliga, 
ooterežiim, 900M seeria otsik)

Suurendama (+): temperatuuri tõstmine
Vähendama (+): temperatuuri langetamine
Toitelüliti (    ): Jootekolbi sisse-/väljalülitamiseks

Metallist
otsik

Mutter

Kõrgetele
temperatuuridele
vastupidav
pea

Suurendama (+)

Vähendama (-)
(funktsiooni nupp)

LED ekraan

Toitelüliti (   )

Märkus:
Ära katsu kolvi
metallosa!

Hoiatus:
Ära kasuta seadet
kergestisüttivate
materjalide läheduses

Temperatuurivahemik: 80°C - 500 °C
Toide: 220V/50Hz, 110V/60Hz
Võimsus: 60W, 90W, 110W
Otsiku maandustakistus: <2Ω
Otsiku maanduspinge: <2mv
Suurus: 252mm (pikkus) * 23.6mm (max diameeter) 
* 8mm (min diameeter)

Tüüp

Mudel

Võimsus

Otsik

Eksotermiline
materjal

Nupu värv

Toide

Ökonoomne (ooterežiim, parooliga kaitstav, LED ekraan)

K60W                                          K90W                                             K110W

60W                                             90W                                               110W

                                         900M/C8 seeria                                                        C8L seeria

Tumehall                                          Sinine                                           Kollane

• Tootel on ESD kaitse
• Tehnilised andmed ja disain võivad muutuda etteteadmata

Vale kasutamine võib tekitada põletushaavu või tulekahju. 
Palun jälgi järgmiseid punkte:
1. Kasuta seadet ainult ettenähtud otstarbel.
2. Ära katsu kolvi metallosasid.
3. Ära kasuta kolbi tuleohtlike materjalide läheduses.
4. Õnnetuste vältimiseks lülitage kolb peale kasutust välja.
5. Enne otsiku vahetamist veenduge, et kolb on välja lülitatud ja otsik maha jahtunud.
6. Kui seade on vigastatud, on selle kasutamine keelatud.
7. Seade kasutab kolme soonega maandusega pistikut. Seadme ühendamine maanduseta 
pesasse on keelatud. Pikendamiseks kasutage maandusega pikendusjuhet.
8. Ära kasuta kuuma otsikut selleks mitteettenähtud moel.
9. Palun ära koputa kolbi vastu lauda sooviga eemaldada otsikult jootmisjäägid. See 
põhjustab seadmele tõsiseid kahjustusi.
10. Otsiku või kütteelemendi purunemisel, kasuta alati originaalvaruosa.
11. Seade ei talu niiskust ega vett.
12. Kasutage seadet hästiventileeritud keskkonnas. Soovitatav on kasutada jooteaurude 
imurit.
13. Hoia seadet lastele kättesaamatus kohas.

Joonis 1

Joonis 3Joonis 2

1. °C või °F valik

2. Temperatuuri seadistamine

3. Ooterežiimi seadistamine

4. Temperatuuri kompensatsioon

5. Parooli seaded

Kui olete 5 sekundit tegevusetu, võrdub see pika vajutusega “-” nupul (salvestab seaded ja
väljub menüüst).

III. Menüü

1. °C või °F valik
Hoidke pikalt all “-” nuppu, et siseneda menüüsse. Ekraanil on näha ikoone        .
Alammenüüsse sisenemiseks vajutage “-” nuppu, ühiku valimiseks kasutage “+” 
nuppu. Vajutage uuesti “-” et seaded salvestada. Liigute tagasi peamenüüsse.

Vajutage “+” nuppu

Vajutage
“+” nuppu

Vajutage
“+” nuppu

Vajutage
“-” nuppu

Vajutage
“-” nuppu

Vajutage “-” nuppu

Vajutage “+” nuppu

2. Temperatuuri seadistamine      .
Temperatuurivahemik on 80°C - 500°C. Hoidke pikalt all “-” nuppu, et siseneda
menüüsse. Vajutage “+” nuppu, kuni ekraanile ilmub    . Alammenüüsse sisenemiseks
vajutage ”-” nuppu. Kasutage nüüd “+” ja “-” nuppu, et määrata temperatuur (nagu on
näidatud all joonisel). Lõpuks vajutage “-”, et seaded salvestada. Liigute tagasi
peamenüüsse. Kasutage sama meetodit ka teiste funktsioonide seadistamiseks.

Märkus: Temperatuuri seadistamise juures saab valida esimeseks arvuks 1,2,3,4 või
5 (maksimaalne temperatuur 500°C). Valides 5, on järgmised kaks numbrit
automaatset 0. Vajutage “+” nuppu, et valik kinnitada.
Märkus: kui kolb ei ole parooliga kaitstud, saab töörežiimis temperatuuri seadistada
ka menüüsse sisenemata.

2.1 Vajutage “+” või “-” nuppu, et temperatuuri reguleerida. Ekraanil vilgub     
näitamaks, et olete temperatuuri reguleerimise režiimis.
2.2 Vajutage korra “+” nuppu. Temperatuur suureneb ühe kraadi võrra (vajutades kaks
korda - kahe kraadi võrra jne). Hoides “+” nuppu all suureneb temperatuur kiiresti
500°C-ni.
2.3 Vajutage korra “-” nuppu. Temperatuur väheneb ühe kraadi võrra (vajutades kaks
korda - kahe kraadi võrra jne). Hoides “-” nuppu all väheneb temperatuur kiiresti
80°C-ni.
2.4 Kui soovitud temperatuur on määratud, salvestatakse see automaatselt.

3. Parooli seaded
Kolme numbriga parool 000 tähendab seda, et parool ei ole seadistatud. Parooli
ununemisel on võimalik taastada tehaseseaded.
Märkus: parooli muutmisel jõustub see seadme välja- ja sisselülitamisel.
Kui kasutaja on määranud parooli, peab ta menüüsse sisenemiseks selle sisestama:
Sisselülitamisel kasuta “+” ja “-” nuppe parooli sisestamiseks. Vajuta “-” nuppu
kinnitamiseks.

4. Ooterežiimi seadistamine
Seadista aeg, peale mida siseneb kolb ooterežiimi (vahemik 5 kuni 30 minutit). Oote-
režiimis langeb temperatuur 80°C-ni. Kui kolb võetakse uuesti kätte tõuseb temperatuur
tagasi esialgse temperatuurini.



Otsikud

Otsiku hooldus ja kasutamine

Eemaldatavad osad

Varuosad

Veatuvastus

kuju

kuju

kuju

kuju

5. Temperatuuri kompensatsioon      :
Seadistamine käib samamoodi, nagu temperatuuri seadistamine. Temperatuuri 
kompensatsioon on ±50°C. Esimene numbrikoht on näidatud negatiivse sümboliga.
Positiivse numbri puhul ei näidata midagi. Kui otsiku temperatuur on sätitud
temperatuurist erinev, saab seda selle funktsiooniga korrigeerida.

Küttelemendi vahetamine:

Märkus: kui kolb on ooterežiimis 120 minutit, lülitub see automaatselt välja. 

6. Tehase seadete taastamine
Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all “-” nuppu. Ühendage seade
elektrivõrgust lahti (ekraanil kuvatakse “---”), laske nupp lahti. Kõik seaded on
taastatud. Tehase seaded on järgmised:

1. Ekraanil kuvatakse     ikoon
2. Temperatuur on seadistatud 350°C kraadile
3.       ikooni ei kuvata. Ooterežiim on väljas
4.       ikooni ei kuvata. Temperatuuri kompensatsioon on 0
5.       ikooni ei kuvata. Parool ei ole seadistatud

Märkus: ikoone kuvatakse siis, kui funktsioon on sees. Kui funktsioon on väljas, siis ikoone ei kuvata.

A. Otsiku kasutamine
Liiga kõrge temperatuur lühendab otsiku eluiga. Soovitame valida nii madal temperatuur,
kui võimalik.
B. Otsiku puhastamine
Otsikut peaks perioodiliselt puhastama puhastuskäsna või niiske lapiga. Peale tööd 
tekivad otsikule jootmisjäägid, mis võivad põhjustada jootmisvea või muuta otsiku
soojusjuhtivust nõrgemaks.
C. Kui sa otsikut ei kasuta
Kui sa parasjagu kolbi ei kasuta, ära jäta seda seisma kõrgel temperatuuril pikaks ajaks.
See võib muuta otsiku soojusjuhtivust nõrgemaks.
D. Peale kasutust
Peale kasutamist puhasta otsik ning kata see oksüdeerumise vastu õhukese tinakihiga.
E. Hooldus
Kontrolli ja puhasta otsikut regulaarselt.

Märkus: ära puhasta otsikut liivapaberi/viili abil.

Pistikuga kütteelement:
Mudel

Kõrgetele temperatuuridele vastupidav pea

Metallist otsik

Nupud PVC plaat

Kaitsekest

PCBA plaat Pikk kaabliümbris

Kest

Maandusvedru

Kinnitusmutter Kõrgetele temperatuuridele
vastupidav pea

Küttelement

Toitekaabel

Ühik: MM

seeria

seeria

kuju

Kõrgetele temperatuuridele
vastupidav pea

Kütteelement Kest Kaabliümbris

Märkus: kütteelemendi vahetamisel lülitage seade välja

Märkus: varuosade vahetamisel lülitage seade välja

1. Eemaldage seadmelt kõrgetele temperatuuridele vastupidav pea
2. Eemaldage pesast kütteelement
3. Sisestage uus küttelement ja paigaldage pea

1. Seadista temperatuur 250°C kraadi peale
2. Kui temperatuur on saavutatud, puhastage puhastuskäsnaga otsik
3. Kui otsiku tinajääkidel on näha musta oksiidi, lisage kolvile uut tina 
ning see järe puhastage puhastuskäsnaga otsik.
4. Kui otsikule tekivad defektid või see deformeerub, vahetage see
koheselt välja (kasutage originaalvaruosa).

Pikenda otsiku eluiga
1. Peale igat kasutust katke kolvi otsik õhukese tinakihiga, vältimaks
selle oksüdeerumist.
2. Eluea pikendamiseks kasutage seadet võimalikult madalat temperatuuri.
3. Peenematel otsikutel on eluiga tunduvalt lühem, kui jämedamatel
otsikutel.

1. Lülita kolb sisse
2. Ekraan näitab U - H, pinge on liige kõrge
3. Ekraan näitab U - L, pinge on liiga madal
4. Kui seade on sisselülitatud ja ekraanile ilmub H-E. See võib olla märk vigasest
temperatuuri andurist, üle 500°C temperatuurist või vigasest kütteelemendist.


