
Termostaattijuottimien ja pikakolvien
käynnistysohjeet

1. Esipuhe
Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet.
Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa
olevat piirrokset ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta
niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu johtojen päätteiden ja elektroniikkakomponenttien juotamista varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö



R - kahva
G - kärki
W - virtapistoke 230V AC
P - virtakytkin
• Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.
• Sijoita laite turvalliseen paikkaan, kunnes se on lämmennyt.

4. Turvatoimet
• Älä käynnistä laitetta heti sen jälkeen, kun olet siirtänyt sen kylmästä huoneesta lämpimään. Vesihöyryn kondensoituminen

saattaa aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.
• Vahingoittunut virtajohto on annettava välittömästi pätevän huoltotyöntekijän vaihdettavaksi.
• Laitetta voi käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuissa huoneissa.
• Älä peitä tuuletusaukkoja.
• Koskaan ei saa koskettaa laitetta märillä käsillä tai silloin, kun johdot ovat märät, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai

sähköiskun.
• Lämmitetyn laitteen viereen ei saa sijoittaa minkäänlaisia helposti palavia esineitä, nesteitä, tai kaasuja.
• Ei saa käyttää juotinta tekomateriaalien lämmittämiseen, sillä se voi johtaa myrkyllisten höyryjen muodostumiseen.
• Virtajohdon koskettaminen kuumalla kärjellä voi aiheuttaa eristyksen sulaamisen ja saattaa johtaa sähköiskuun.
• On vaara, että nestemäinen juotostina aiheuttaa palovammoja.
• Käytä sopivia suojavaatteita.
• Älä käytä jos sinun tulisi toimia jänniteisillä komponenteilla.
• Älä jätä käynnistettyä laitetta ilman valvontaa.
• Laitetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
• Juotinta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin juottaminen.
• Laitteen käytön jälkeen kytke virta pois päältä, kytke virtajohto pistorasiasta irti ja odota kunnes laite on jäähtynyt.
• Ei saa suorittaa minkäänlaisia rakenteellisia muutoksia. Omavaltaisten rakenteellisten muutoksien seurauksena on takuun

menettäminen ja sen lisäksi ne saattavat aiheuttaa laitteen viallisen tominnan tai olla vahingon syynä .
• Laitetta ei saa koskaan käyttää hiustenkuivaajana, ei saa koskettaa lämmityskomponenttia, eikä saa siirtää kuumaa ilmaa

suoraan iholle.
• Kuluneita sähkölaitteita ei saa kierrättää muiden jätteiden kanssa. Kuluneita sähkölaitteita on kierrätettävä paikoissa, jotka

ovat sitä varten tarkoitettu.


