
Kasutusjuhend - reguleeritava termostaadiga jootekolb
Aitäh, et kasutate ROHS tooteid, palun lugege juhend seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhendis määratletakse “hoiatus” ja “märkus”  järgmiselt:
Hoiatus: vale kasutus võib päädida surma või raske vigastusega.
Märkus: vale kasutus võib päädida vigastusega kasutajale või tootele.
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Märkus: 
Ära katsu kolvi metallist otsikut!

Hoiatus: 
Ära katsu kolbi puidu läheduses!

Omadused:
• Kompakne, kuid võimas
• Pikk eluiga
• Vastupidav kõrgetele temperatuuridele,
kõrge isolatsioon, pehme toitekaabel
• Kõrgkvaliteedilised antistaatilised materjalid
• CAL temperatuuri kalibreerimine
• Temperatuurivahemik 100-480°C

Parameetrid:
Toide: 220V/50Hz
Otsiku maandustakistus: < 2 Ω
Otsiku maanduspinge: < 2mv
Mõõdud: 246mm (pikkus) * 23.6mm
(max diameeter) * 6.5mm (min diameeter)

Märkus: tehnilised andmed ja toote disain võib ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed:
Tüüp: Ökonoomne (ilma SLEEP funktsioonita)
Mudel: RD70W
Võimsus 70W
Temperatuurivahemik: 100-480°C
Temperatuuri stabiliseerimine: ±5°C
Otsik: C9 seeria
Kütteelemendi tüüp: GP3
Toide: AC220V/50Hz

Hoiatus
Vale kasutamine võib tekitada põletushaavu
ja 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 
kasutamist 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 pistikupesasse on 
keelatud. Pikendamiseks kasutage maandusega
pikendusjuhet.
8. Ära kasuta kuuma otsikut mingil muul moel, kui on
ettenähtud.
9. Palun ära koputa kolbi vastu lauda, sooviga eemaldada
otsikult jootmisjäägid. See põhjustab seadmele tõsiseid
kahjustusi.
10. Otsiku või kütteelemendi purunemisel, kasuta alati
originaalvaruosasid.
11. Seade ei talu niiskust ega vett.
12. Kasutage seadet hästiventileeritud keskkonnas. Soovitatav
on kasutada jooteaurude imurit.

13. Hoia seadet lastele kättesaamatus kohas.

Kasutamine

A. ÜHENDAMINE
1. Ühenda seade elektrivõrku, kasutades maandusega pistikupesa.
2. Vajuta toitelülitit seadme sisselülitamiseks. Indikaatortuli on punane,
seade soojeneb.

B. TEMPERATUURI SEADISTAMINE
Keeruta temperatuuri reguleerimise nuppu ja määra temperatuur
vahemikus 100-480°C. Kui määrate temperatuuriks 350°C ja temperatuur
on jõudnud soovitud tasemele, vilgub indikaatortuli punaselt ja hoiab
etteantud temperatuuri.

C. CAL KALIBREERIMINE
Eemalda CAL kummikate, kasuta “+” kruvikeerajat temperatuuri
reguleerimiseks.

D. VÄLJA LÜLITAMINE
Lülita seade toitelülitist välja ja eemalda see elektrivõrgust.


