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IOhutuseeskirjad / Kasutusjuhend
Loe läbi ja hoia alles.



EST 1

Elektriliste tööriistade kasutamisel tuleb võimaliku tulekahju, elektrilöögi
ja vigastuste vältimiseks alati ohutuseeskirju järgida.
Loe eeskirjad enne aparaadi kasutamist lõpuni läbi ja pane need kindlasse kohta hoiule.

Ohutuseeskirjad

13.  Pikendusjuhtme kasutamine.

14.

15.

16.

17.  Kontrolli kahjustatud osi.

18.  Tootja poolt heakskiidetud osad ja teenindus.

19. Aparaati võib parandada ainult kutseline elektrik.

20.   Hoiatus!

21.   Tulekahju vältimine.

Kasuta alati pikendusjuhet, mis vastab nõutavale
koormusele ja keskkonnatingimustele.

Ära kanna aparaati juhtmest hoides ega eralda pistikut
seinakontaktist juhtmest tirides. Ära lase juhtmel kokku
puutuda kuumuse, õli ega teravate servadega.

Hoia aparaat puhta ja kuivana. Kanna eriti hoolt selle eest,
et aparaadi infrapunatorud ja reflektorid oleksid terved ja
puhtad. Mustad reflektorid ja torud vähendavad võimsust ja
võivad põhjustada tulekahju.
Kontrolli regulaarselt toitejuhet,  kaitsevõret, torusid ja muid
osi ning vaheta katkised osad uute vastu.

Infrapunatorud on tehtud kvartsklaasist ja neid tuleb
ettevaatlikult käsitseda. Kui IP-toru puruneb, lülita aparaat
viivitamatult välja ja vaheta toru uue vastu.

Enne töö jätkamist kontrolli hoolikalt kõiki turvasüsteeme ja
muid kahjustatud osi, veendumaks, et aparaat töötab korralikult.
Katkine turvasüsteem või muu osa tuleb parandada või uue
vastu vahetada.

Kasuta ainult tootja poolt heakskiidetud varuosi. Selliste
varuosade kasutamine, mida ei ole varuosade nimekirjas või
mida tootja pole muul viisil heaks kiitnud, võib põhjustada
vigastusi ja teha kehtetuks garantii. Sama kehtib
sertifitseerimata või muul viisil tootja poolt autoriseerimata
teeninduste kasutamise kohta.

Aparaat on valmistatud vastavalt eeskirjadele, millele peab
vastama ka remont. Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks tohib
aparaati parandada ainult kutseline elektrik.

Võõraste detailide ja lisavarustuse kasutamine võib põhjustada
vigastusi, samuti muuta garantii kehtetuks.

Hoolitse selle eest, et tulekustuti oleks käeulatuses.
Tule süttimisel lülita aparaat viivitamatult välja ja vii see
ohutusse kohta.

Kasuta toitejuhet ettevaatlikult.

Hoolda aparaati hoolikalt.

Ole eriti ettevaatlik infrapunatorude (IP-torude) käsitsemisel.

1. Ära jäta aparaati kunagi valveta.

2.  Lülita aparaat alati lülitist välja.

3.  Jälgi kuumenemisaega.

4.  Hoidu elektrilöögist

5.  Eralda toitejuhe vooluvõrgust.

6.  Ära kasuta aparaati süttivate vedelike või gaaside
läheduses.

7.  Ära jäta aparaati vihma kätte.

8.  Hoia töökoht puhtana.

9.  Tööohutus.

Töötavat aparaati ei või kunagi jätta valveta.
Pärast kasutamist tuleb lasta aparaadil jahtuda ohutu
temperatuurini ja alles seejärel võib jätta selle valveta.

Ära eemalda toitejuhet kunagi kontaktist enne, kui oled
aparaadi lüliti abil välja lülitanud.

Liiga pikalt pinnale kuumenema jäetud või valveta
aparaat võib põhjustada tulekahju.

Väldi kokkupuudet maandatud pindadega nagu torud,
radiaatorid, pliidid ja külmikud.

Kui aparaati ei kasutata või hooldustööde tegemiseks
võta alati toitejuhe seinakontaktist välja.

Ära kasuta Speedheatrit niisketes või märgades kohtades.

Prahised pinnad ja töökohad suurendavad tulekahju ja
õnnetuste riski.

Veendu, et aluspind on stabiilne ja et jalgadel on
kindel toetus. Kõrgel töötamisel kasuta vastavat
turvavarustust. Kontrolli, et kinnituskohad on tugevad.

10.   Põletuste vältimine.

11.   Väldi värvi kuumenemisel tekkiva suitsugaasi
sissehingamist.

12.  Hoia lapsed töökohast eemale.

Töötamise ajal väldi aparaadi metallosade puutumist,
need lähevad väga kuumaks ja võivad tekitada põletuse.
Väldi eemaldatud värvi ja värvilaastude puutumist, need
on väga kuumad ja võivad tekitada põletuse.
Kasuta alati kaitsekindaid.

Vajadusel kasuta kaitsemaski ja/või kindlusta korralik
ventilatsioon. Kaitsemaski tuleb alati kasutada vabrikus
lakitud pindadelt värvi eemaldamisel.

Ära lase kõrvalistel isikutel tulla aparaadi ja toitejuhtme
puutekaugusesse. Hoia kõrvalised isikud töökohast eemale.
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V  imsus : 1100 W
Toitepinge :           220 - 240 V

:

õ

Võrguühendus      1-faasiline maandusega vahelduvvool

Kuumutuspinna pikkus
Kuumutuspinna laius

Kuumutusaeg värvitud pinnal      Sisetingimustes:
Välistingimustes:

:   c:a 310 mm
:   c:a 125 mm

: 20 - 40 s.
30 - 90 s.

Tehnilised andmed

Pikkus :      370 mm
Laius :        170 mm
K  rgus :     160 mm

Kaal :        c:a 1900 g.

õ

Speedheateri mudel 1100.

Hea tarbija !

Soovime edu Speedheater 1100 kasutamisel!

Tööriista parima kasutamise huvides soovitame alltoodud kasutusjuhend ja ohutuseeskirjad
hoolikalt läbi lugeda ning neid töötamisel järgida.

- EN 60335-1, EN 60335-2-45.märgistus vastavalt standarditele

Lüliti ON/OFF

Lisavarustuse kinnitamise koht

Kaitseplaadid

Nurgatugi

Ülekuumenemiskaitse
taastamise nupp
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Aknaklaas

Aknaklaas

Joonis 2.

Joonis 1.

Kasutusjuhend

Ettevalmistused

Suitsugaasid võivad sisaldada kahjulikke aineid, taga hea ventilatsioon või kasuta
kaitsemaski. Kaitsemaski tuleb alati kasutada vabrikus lakitud pindadelt värvi
eemaldamisel. Veendu, et töökoht on puhas ja et seal ei ole kergesti
süttivaid materjale, vedelikke ega gaase.

Sisselülitamine - soojendus

Ühenda toitejuhe kaitsemaandusega seinakontakti (220-240 V ~).
Pikendusjuhtme kasutamisel kontrolli, et see vastab koormusele
ja keskkonnatingimustele. Vajuta lüliti asendisse “ON” ja aseta
Speedheater kuumutuspinnaga ülespoole. Kui aparaat on soojenenud ja
töövalmis, on toru oranži värvi. Soojenemiseks kulub umbes 2 minutit.

Värvi eemaldamine

Kuumuta värvikihti, pöörates Speedheater tööpinna kohale ja hoides seda paigal.
Oota, kuni värv on läbinisti pehme, suitseb ja kobrutab.

Kuumutamisaeg: sisetingimustes 20-40 sekundit, välistingimustes 30-90 sekundit.
Kuumutamisaeg võib sõltuvalt pinnast olla erinev ja seda peab katsetama.

Nihuta seejärel Speedheater uuele kohale ja kraabi värv juba kuumutatud
kohalt maha, kuni Speedheater kuumutab uut kohta.
Tööpausi ajaks tuleb Speedheater alati asetada kuumutuspinnaga
ülespoole (vt joonis seoses sisselülitamise ja soojendamisega)
ja seda ei tohi jätta valveta.

Värvi ja kiti eemaldamiseks aknaraamilt kasuta nurgatuge ja aseta
Speedheater joonisel 1 näidatud viisil.

Prosspulkade töötlemisel aseta klaasile alumiiniumfooliumiga
kaetud papi- või vineeritükk. See peegeldab kuumust tagasi ja
kaitseb klaasi pragunemise eest. Vt Joonist 2.
Kui värv ja kitt on kuumenenud, nihuta Speedheater uuele kohale ja
kraabi kuumutatud koht puhtaks. Kraabi kõigepealt värv maha ja
seejärel eemalda kitt, näiteks peitli abil.

EST 3

Papp või vineer, 10 cm laiune
ja vähemalt seadme pikkune.
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Otse puidule kantud plastvärvi eemaldamisel võib tulemus olla parem, kui pinda eelnevalt töödelda keedetud
linaseemneõliga, millesse on segatud 20% lakibensiini. Segu tuleks kanda pinnale pintsli või pihusti abil
vähemalt üks tund enne värvi eemaldamist. Sarnaselt võib töödelda ka vana ja kuivanud linaõlivärvi.

Värvi eemaldamiseks profiilpindadelt kasuta nurgatuge
ja kraabi joonisel näidatud viisil.

Ülekuumenemise kaitse

Seadme väljalülitamine

Infrapunatehnoloogia eeliseid

Aparaat on varustatud ülekuumenemise kaitsmega.
Kui kaitsme lööb välja, katkeb vooluühendus ja lülitil olev kontroll-lamp kustub. Vajuta lüliti asendisse OFF,
aseta aparaat kuumutuspinnaga ülespoole ja lase sel täielikult jahtuda. Kaitse taastamiseks vajuta aparaadil
juhtme lähedal olevale nupule. Seejärel lülita aparaat tööle eespool kirjeldatud sisselülitamise-soojenduse
juhiste kohaselt.

Vajuta lüliti asendisse “OFF”.
Aseta Speedehater  kuumutuspinnaga ülespoole ja lase sel jahtuda.
Ära jäta aparaati järelvalveta enne, kui see on täielikult jahtunud, ja veendu, et selle lähedal ei
ole mingeid süttivaid materjale.
Vahepauside ajaks ja pärast töö lõpetamist eralda toitejuhe kontaktist.

Speedeheateri kasutamisel sulavad vaigud puidu pindmisse ossa, mille tõttu  paraneb puidu
vastupanuvõime niiskusele ning pikeneb värvi iga.
Kuumus tapab hallituse ja mädanikseente eosed ning kuivatab niiskuse, mis võimaldab pinna kohe
uuesti üle värvida.
Tänu suhteliselt madalale töötemperatuurile (100-200 °C normaalkasutuses) ei aurustu ega satu
hingamisteedesse värvis sisalduda võiv plii.
Meetod on keskkonnasõbralik ja puidu suhtes säästlik.
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IP-torude vahetamine

Infrapunatorud on tehtud kvartsklaasist ja neid tuleb
ettevaatlikult käsitseda.
Kui toru läheb katki, lülita aparaat viivitamatult välja
ja vaheta see uue vastu.
Õnnetuste ja vigastuste riski vältimiseks võib aparaati
parandada ainult kutseline elektrik. Oskamatu paranduse
korral kaotab garantii kehtivuse.

Keera lahti kruvid ( 1 ) mõlemas kaitsevõre otsas ja
eemalda kaitsevõre ( 2 ). Eemalda reflektori äärikud ( 3 ).
Eralda IP-toru juhtmed ühenduspesast ( 4 ), lõdvendades
ühenduskruvisid.
Eemalda purunenud toru ja paigalda uus.
Kontrolli, et juhtmed oleksid korralikult ühenduspesas ja
keera ühenduskruvid tugevasti kinni.
Aseta reflektori äärikud ja kaitsevõre tagasi oma kohale
ja keera kruvid tihedalt kinni.

Kasutatud torud saab viia klaasi või metalli kogumispunktidesse.

EST 5

Puhastamine ja hooldus

Enne mistahes puhastus- või hooldustöö alustamist
veendu, et toitejuhe on vooluvõrgust eraldatud ja aparaat
on välja lülitatud.

Toote ohutu ja efektiivse kasutamise huvides tuleb
IP-torud ja reflektorid puhtana hoida. IP-torude ja
reflektorite puhastamiseks kasuta denatureeritud piirituses
niisutatud lappi.

Kontrolli, et aparaat on täielikult jahtunud.
Keera lahti kruvid ( 1 ) kaitsevõre otstes ja eemalda
kaitsevõre. Puhasta ettevaatlikult torude, reflektorite ja
võre juurdepääsetavad osad.
Aseta võre tagasi oma kohale ja keera kruvid korralikult kinni.
Väldi teravate esemetega kriimustamist.
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Varuosade nimekiri

Varuosade tellimisel teata aparaadi seerianumber, detaili number ja selle nimetus.
Tootja võib teha aparaadi konstruktsioonis muudatusi sellest teatamata.

Garantiid

Speedheater System AB annab garantii Speedheater aparaatidele vastavalt müügimaal
kehtivatele eeskirjadele.

Garantii ei kata vigu ja rikkeid, mille põhjuseks on normaalne kulumine, ülekoormus või väärkasutus.
Garantii kehtib vaid kutselise elektriku poolt tehtud paranduste korral.
Kaebuse korral tuleb kogu aparaat ühes tükis toimetada edasimüüjale või sertifitseeritud
teenindusse ning kaasa panna ka tööriista ostutšekk/ostuarve.

11. Kaitseplaat

12. Seadistuskruvi

14. Kaitsevõre

10. IP-toru

16. Nurgatugi

17. Seadistuskruvi

18. Seadistuskruvi seib

19. Kaitsevõre kruvi

20. Kaitsevõre kruvi seib
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