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  DLT-IFA90K     DLT-IFA180K 

        DLT-IFA260K 

Põhijuhend: Enne, kui hakkate lahti võtma, kokku panema või käivitama seda seadet, tuleb hoolikalt juhend läbi 

lugeda ja selles leiduv informatsioon endale selgeks teha. Puhuri ebaõige kasutamise tagajärjeks võivad olla tõsised 

vigastused. Käesolev juhend tuleb alles hoida.  

 

Ohutusalane informatsioon! 

 Järgige juhiseid ja hoiatusi kasutusjuhendis! Vastasel juhul võite saada tõsiseid vigastusi või isegi surra põletuse, 

gaasi, plahvatuse või tulekahju tõttu. Seda seadet võivad kasutada ja lahti võtta isikud, kes mõistavad ja järgivad 

juhendis olevat informatsiooni. Võtke ühendust tootja või esindusfirmaga, kui tekib küsimusi muu info kohta, mis pole 

märgitud tootel või kasutusjuhendis. 

 

Ärge lahkuge ruumist, kus on kütteseade sisse lülitatud või vooluvõrku ühendatud.  

 

 

 

DAEWOO LIVING TECH Inc 



SISUKORD 

Sisukord 
SISUKORD .......................................................................................................................................................................... 2 

Toote välisvaade ja tehnilised andmed ............................................................................................................................ 3 

Tehniline kirjeldus ............................................................................................................................................................. 3 

Elektriskeem ...................................................................................................................................................................... 3 

Ohutusalane informatsioon .............................................................................................................................................. 4 

Tööpõhimõte: ................................................................................................................................................................... 5 

Lahti pakkimine ................................................................................................................................................................. 6 

Kuidas kokku panna. ......................................................................................................................................................... 6 

Kütus ................................................................................................................................................................................. 7 

Kütusepaagi täitmine: ....................................................................................................................................................... 7 

Ventilatsioon ..................................................................................................................................................................... 7 

Kasutamise juhised ........................................................................................................................................................... 8 

Hooldus ja remont ............................................................................................................................................................ 8 

Pikaajaline säilitamine ..................................................................................................................................................... 10 

Plahvatusjoonis ja varuosade tabel (DLT-IFA180K(260K)) .............................................................................................. 11 

Plahvatusjoonis ja varuosade tabel (DLT-IFA90K) ........................................................................................................... 12 

 

Hoiatus: 

Töötav puhur hoida eemal süttivatest materjalidest! Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused, 

põletused, tulekahju või mürgitus põlemisgaaside mõjul.  

Hoiatus: 

Kui soojapuhur töötab ruumis, kus puudub võimalus põlemisgaaside ärajuhtimiseks, tuleb tagada ruumi piisav 

ventileerimine!  

Hoiatus: 

Seda puhurit võib kasutada alles pärast kasutusjuhendi läbilugemist ja sellest täielikku arusaamist.. 

Ärge kasutage seda seadet kodus või muus suletud ruumis, kus ei ole ventilatsiooni.  

Ärge lahkuge ruumist, kus on küttekeha sisse lülitatud või ühendatud. 

  



Toote välisvaade ja tehnilised andmed 

 

 

 

Tehniline kirjeldus 

 

Elektriskeem 

  

Tehniline kirjeldus 

Mudeli nimi DLT-IFA90K DLT-IFA180K DLT-IFA260K 

Küttevõimsus(KW/h) 24 50 70 

Kütuse kulu tunnis (l/h) 1.8 3.9 5.5 

Paagi maht (liiter) 50 80 80 

Max tööaeg(h) 28 21 15 

Köetav ruum m2 135 280 400 

Ülekuuminemiskaitse On On On 

Kasti suurus(PXLXH) mm 1030x430x550 1240x540x750 1240x540x750 

Kaal (kg) 39 72 75 



Ohutusalane informatsioon 
 

Ohtlik: Vingugaasi sissehingamine võib põhjustada surma!  
  See kütteseade on kaugkütteseade, milles kütuse põlemisel soojendatakse küttekeha( õhk – õhk soojusvahetit) ja 
heitgaasid suunatakse seadme korstnasse. Seega mürgised heitgaasid ei tohiks normaalsel kasutamisel sattuda 
köetavasse ruumi.  Ent puhuri töötamisel tekkivad gaasid on mürgised ja korstna valel paigaldamisel või heitgaaside 
köetavasse ruumi juhtimisel võivad põhjustada tervisekahjustusi, halvimal juhul – surma. Seega on puhuri õige 
paigaldamine ja selle töö jälgimine eluliselt tähtis! 
 Varajased vingumürgituse tunnused sarnanevad gripinähtustele: peavalu, väsimus, silmade kipitus ja pisaravool, suu 
kuivus. Tuleb minna värske õhu kätte, tõsiste tervisehäirete korral pöörduda meditsiiniasutusse.    
  Kui köetavas ruumis töötavad inimesed, tuleb neid informeerida võimalikest ohtudest. Eriliselt ettevaatlikud 
peaksid olema rasedad, südamehaiged ja hingamishäiretega inimesed. 

 
Kindlasti järgige juhendit : 

- Kontrollige, kas kütteseadmel on väliseid kahjustusi. Ärge kasutage seadet, millel on kahjustusi. 

- Ärge muutke puhuri ehitust . 

- Kasutage ainult petrooleumi või diiselkütust. Kui kasutate diiselkütust, siis toode ei pruugi korralikult töödata 

teatud tingimustes (näiteks suvine kütus madalal temperatuuril). 

- Ärge kasutage ebastabiilset kütust, nagu  bensiin, nafta, vedeldi ja alkohol, sest need on plahvatusohtlikud.  

- Veenduge, et on õigesti ehitatud ventilatsioonitoru (korsten), kui puhurit kasutatakse siseruumides. 

- Ärge kasutage seadet eluruumides. 

- Ärge kasutage seadet, kui see on kokkupuutes veega, vihmaga või pihustatud vedelikuga. 

Minimaalne kaugus seinte või süttivate materjalideni: Ülalt :3m; Kõrvalt: 2m; Eest :5m 

- Paigaldage puhur stabiilsele ja tasasele pinnale, kust see ei saa veerema hakata. 

- Ärge katke kinni õhu sisse- ja väljalaskeavasid. 

- Ärge lahkuge ruumist, kui kütteseade on sisse lülitatud. 

- Hoidke lapsed ja loomad soojapuhurist eemale. 

Kui küttekeha on kuum, kandke kindaid, et vältida põletusi. Ärge puutuge seadet, kui see töötab.  

  



Tööpõhimõte: 
 

DLT-IFA180K(260K): See mudel pumpab kütust mootoriga -  käivitab pöörleva kütusepumba ja surub kütuse torusse 

(rõhul7~12kg/cm2), düüs pihustab kütuse mikro-osakeste kujul põlemiskambrisse ,segab pidevalt õhuga ja süütab 

elektrisädemega. 

 DLT-IFA90K: Sel mudelil on põlemisõhu ventilaatori võllile kinnitatud labakompressor (õhupump), mis tekitab 

õhuvoolu (rõhul umbes 0,8bar) läbi kütusepihusti. Pihusti teisele otsale kinnitub paagist tulev kütusevoolik. Kütus 

imetakse paagist düüsi ja pihustatakse ventilaatori poolt tekitatud pöörlevasse õhuvoolu. Tekkinud segu süüdatakse 

kõrgepingesädemega.  

Süütamise protsess: 

 Soojapuhuri korpuses, elektrikilbi vastasküljel, metallkaane taga, paikneb kõrgepingetrafo. Selle primaarmähisesse 

juhitakse võrgupinge 230V/50Hz. Trafo sekundaarmähises indutseeritakse kõrgepinge (16,5kV) ning juhitakse 

kõrgepingekaablitega süüte – elektroodidele, kus toimub ülelöök ja tugev sädelahendus. (Tähelepanu, kõrgepinge on 

ohtlik Teie tervisele!). Sädesüüde toimib puhuri käivitamisest alates 20 sekundit, seejärel peab kütus süttima 

põlemiskambri kuumusest ja seal olevast leegist.  

 Kütteseade vajab suurel hulgal õhku (hapnikku) õigeks põlemiseks ja õhku soojuskandjana ning puhuri jahutuseks. 

Kui mingil põhjusel ( kulumine, vale reguleering) muutub põlemisõhu/kütuse suhe küttesegus valeks, on tulemuseks 

vale põlemine või leegi kustumine. Kui õhku on liigselt ( kütust vähe), muutub põlemine kiireks ja valjuhäälseks, 

sageli paukuvaks, leek on sinaka tooniga ja ebapüsiv. Kui õhku on segus vähe (kütust palju), on põlemine suitsune, 

leek oranž. Mõlemal juhul võib pikaajaline töö põhjustada seadme riknemist (näiteks põlemiskambri läbipõlemist), 

suitsukäikude saastumist tahmaga ja seeläbi tulekahju. Leegi olemasolu ja õiget värvi (infrapunasagedust) jälgib 

fotoelemendi vahendusel puhuri juhtskeem, aga selle funktsiooniks on siiski vaid põlemata kütusest tekkida võiva 

plahvatuse/põlengu vältimine, õiget põlemist peaks jälgima seadme kasutaja. Õige põlemine on ühtlane, vähese, 

peaaaegu nähtamatu suitsuga, kui puhur on üles soojenenud.  

  Puhur on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Soojusvaheti korpusele kinnitub termodiood, mis katkestab kütuse 

etteande, kui temperatuur ületab tehase poolt seatud piiri. Kuni temperatuuri langemiseni lubatud tasemele on 

puhurit võimatu käivitada. Kui kütuse etteanne on lõppenud, aga ventilaator töötab, ärge tõmmake pistikut 

vooluvõrgust, seadme juhtskeem võib rikneda! 

Vooluringi kaitse:  

Kütteseadme elektriosa on kaitstud , sõltuvalt seadme tüübist, sulav- või bimetallkaitsmega. Kui seade lülitist ei 

käivitu, võib põhjuseks olla kaitsme rakendumine (läbipõlemine).  

Leegi detektor: 

Kütteseade on varustatud fotoelektrilise leegijälgimisega, mis leegi puudumisel või ebastabiilse põlemise korral 

katkestab puhuri töö. Kummi- või plastkorpuses fotodiood kinnitub põlemiskambrile.  

Ülekuumenemiskaitse: 

 Nagu eelnevalt kirjeldatud, omab seade ülekuumenemiskaitset. Sõltuvalt mudelist, jääb puhur ülekuumenemise 

korral ventileerima (ventilaator töötab, kütust ette ei anta, peamiselt kütusepumbaga mudelid) või lõpetab 

jahtumiseni igasuguse töö (mõned, kütuse elektromagnetklapita mudelid).  

Seatud temperatuuri kontrollimise süsteem:  

See kütteseade on varustatud reguleeritava termostaadiga, mis jälgib asukoharuumi temperatuuri (kui seade asub 

köetavast ruumist väljaspool, vajate eraldi termostaati, mis paigaldatakse köetavasse ruumi ja lülitatakse puhuri 

toite ahelasse. On Aircomis saadaval). Kui seade on reguleeritud madalamale temperatuurile, kui hetkel 

asukoharuumis, puhur ei käivitu!  



Lahti pakkimine 
 

Avage kast ja kontrollige puhurit, osi ja kasutusjuhendi olemasolu. Vaadake joonist teadmaks, mis peab pakendis 

olema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas kokku panna. 
 

 

  



Kütus 
Sellele puhurile soovitatakse kasutada kütusena petrooleumi (diiselkütust võib kasutada sõltuvalt olukorrast). 

Loomulikult on petrooleum parem diiselkütusest.  

Üldiselt diiselkütus on suurema  kütteväärtusega kui petrooleum, kuid mõnedel juhtudel (madalad 

välistemperatuurid ja suvine kütus, parafiinirohke kütus) võib tekkida süütamisprobleeme või ummistusi. Ühelt 

kütuselt teisele üleminekul tuleb jälgida seadme tööd, vajadusel reguleerida! KÜTUS PEAB OLEMA PUHAS JA 

VEEVABA! Halvast kütusest põhjustatud rikkeid ja kahjustusi garantiikorras ei kõrvaldata!  

Hoolitsege järgmiste asjade eest kütuse kasutamisel : 

 Ärge hoidke kütust eluruumides! 

 Hoidke kütust hästi ventileeritud kohas. 

 Ärge hoidke kütust otsese päikesevalguse käes või töötava puhuri ees.  

 Ärge kasutage kütust, mis on üle 1 aasta seisnud (vaigustumine, parafiinisetted).  

 Kaua seisnud kütus ei põle hästi.  

Hoiatus! : Ärge kasutage ebastabiilset kütust nagu bensiini, benseeni, alkoholi või vedeldit. Need võivad põhjustada 

plahvatuse või tulekahju. 

 

Kütusepaagi täitmine:  

tehke seda vabas õhus, mitte siseruumis. Paagi täitmisel jälgige, et te  seda üle ei ujutaks. Kui te kasutate toodet 

esimest korda pärast ostmist, jälgige puhuri tööd vähemalt 10 minutit, sest tootmisprotsessist/ konserveerimisest 

üle jäänud õli võib eralduda mõnda aega ja muuta põlemist või tekitada kütteõhu suitsusust. 

 

Hoiatus! : Ärge valage kütust juurde, kui puhur on väga kuum või töötab. Kütus võib süttida! 

 

Ventilatsioon 
Hoiatus! : Et puhuril oleks piisavalt õhku, on vaja miinimum 2m2 avatud ruumi iga toote kohta.  

 

  



Kasutamise juhised 
 

Käivitamine 

1. Lisage kütust, kuni kütusenäidiku nõel on suuantud “F” peale. 

2. Kindlasti sulgege kütuspaagi kork pärast tankimist. 

3. Ühendage seade vooluvõrku ja keerake temperatuuri juhtnupp vastupäeva lõpuni.  

4. Vajutage toitelüitit. Kui põlemine on stabiliseerunud, seadistage Teile sobiv temperatuur, mille väärtust näete 

displeilt. 2 sekundi möödudes näitab displei hetkel olevat temperatuuri. 

Puhuri väljalülitamine  

1. Asetage toitelüliti “OFF” peale ja põlemine lõpeb. Ventilaator töötab veel 3~4 minutit pärast puhuri välja 

lülitamist, et jahutada seadet. 

2. Kui ventilaator seisma jääb, võtke toitepistik seinakontaktist välja. 

Hoiatus! : Ärge võtke toitepistikut seinakontaktist välja, kui ventilaator töötab. 

 Toite katkestamine, kui puhur on ventileerimisrežiimis, võib põhjustada ülekuumenemiskahjustusi või rikkuda 

juhtskeemi. Sellisel juhul kaotate õiguse garantiiremondile!  

 

Hooldus ja remont 
Hoiatus! : Ärge hooldage või parandage puhurit, kui see on kuum või võrku ühendatud..  

Kui kasutate varuosi, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud, kaotate õiguse garantiiremondile ja seate ohtu seadme 

kasutajad!  

Palun täitke järgmised hoolduse ja remondi juhised:  

Kütusepaak – Puhastage iga 200 töötunni möödudes või vastavalt vajadusele. Ärge kasutage puhastamiseks vett, 

vaid bensiini või petrooleumi. Kasutada võite puhurit alles pärast paagi täielikku kuivamist.  

Filter – Sõltuvalt puhuri tüübist võib kütusefiltreid olla 1 kuni 3. Lihtsamal seadmel on kütusefilter paagis, kütusetoru 

otsas, keerukamatel puhuri välisküljel. Pumbaga puhuritel on sõelfilter paagi peal, peen sõelfilter pumba sees ning 

keraamiline filter pihustis. Viimase tugeval mustumisel vajab vahetamist kogu pihusti. Puhastage filtreid iga 

tankimise ajal, sõltuvalt kasutatava kütuse nähtavast puhtusest. Kui väline filter on mustunud, vajab tõenäoliselt 

puhastamist ka pumbasisene ja pihusti filter. Kasutage puhastamiseks suruõhku ja puhast kütust või bensiini. 

Viimase kasutamisel järgige rangelt ohutusnõudeid!  

Kui kasutasite musta kütust, puhastage filterid kohe.  

Kütusepump/ Õhupump 

DLT-IFA180K(260K) : Puhastage iga 200 töötunni möödudes või vastavalt vajadusele. Te võite pumba survet 

reguleerida, aga rõhk on paika sätitud tehases ja seda ei tohi reguleerida vastsavalt soovile. Kui soovite rõhku 

reguleerida, paigaldage manomeeter ja seadke rõhk 7~10/kg/cm vahel. 



 

DLT-IFA90K : Mootori võllile on kinnitatud labakompressor, mis tekitab rõhku ligikaudu 0,80…0,85bar. Rõhk on (klapi 

vedru pikkuse muutmise teel) reguleeritav, veerand pööret reguleerkruvil muudab küttesegu koostist tuntavalt. 

Kompressor on tundlik tolmu suhtes, kuna selle labad ja staator on valmistatud grafiidist ning abrasiivi 

sissesattumisel kuluvad väga kiiresti. Kompressori sisselaske ees asub õhufilter, mida tuleb regulaarselt puhastada. 

Tähelepanu! ÄRGE PAIGALDAGE SOOJAPUHURIT KOHTADESSE, KUS PUHURISSE SISENEV ÕHUVOOL HAARAB KAASA 

TOLMU, VEDELIKKE VÕI KERGEID ESEMEID (näiteks paberilehti, kilepakendeid vms.). Märgunud kompressor tuleb 

lahti võtta ja hoolikalt kuivatada/puhastada! Õlitada kompressorit EI TOHI!   

Düüs – Düüsi peaks puhastama või vahetama vähemalt kord aastas. Kui olete kasutanud musta kütust, tuleks düüs 

kohe välja vahetada. Et puhastada düüsi, võtke see põletist välja, lahti , leotage seda lahustis või bensiinis, puhuge 

läbi ja pange düüs kokku.  

Süütur – Puhastage süütur (elektroodikomplekt) 600 töötunni tagant või vahetage välja vastavalt vajadusele. Võtke 

see välja põletist ja puhastage ettevaatlkult seda terasharjaga, vältides tugevaid kriimustusi, mis võivad mustuse 

kogunedes põhjustada ülelööki. . Elektroodi 

sädevahemikku tuleb hoida 3.5mm~3.7mm. 

Fotoelektriline toru – Puhastage kord aastas või 

vastavalt vajadusele. Puhastage fotoelektrilist 

pinda puuvillase lapiga, mis on niisutatud vee või 

alkoholiga.  

 

 

 

 

 

 



Pikaajaline säilitamine 
 

1. Avage kütusepaagi kork. 

2. Eemaldage kütus. 

3. Puhastage kütusepaak petrooleumi, bensiini või lahustiga. Vett mitte kasutada, kuna paak võib roostetama minna. 

4. Kuivatage paak. 

Ärge kasutage eelmise hooaja kütust. Vana kütus võib kahjustada toodet. 

Hoiustage toodet kuivas ja hästi ventileeritud kohas.  

Veenduge, et seal ei oleks tolmu ja korrodeerivaid aure.  

Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas.  

Võimalikud rikked (veakoodid kuvatakse temperatuuri dilsplei aknal)  

Veakood Põhjus Meetmed 

E0 

Toitelüliti käitlemise viga 

Elektritoide on rakendatud, kui lüliti on sees. Pärast selle välja tõmbamist ja välja lülitamist, ühendage uuesti ja lülitage sisse 

E1 

Leegihäired 

1 Puudus kütus 1 Lisage kütust 

2 Fotoelektrilise toru defekt 2 Asendage fotoelektriline toru 

3 Puudulik põlemine 3 Pange puhas kütus, reguleerige küttesegu 

4 Saastumine fotoelektrilises torus 4 Puhastage fotoelektriline toru 

5 Saastumine kütusefiltris 5 Puhastage kütusefilter 

Süüte viga 

1 Kontrollige süütekaableid 

2 Puhastage või vahetage süüte pistik 

E2 

Temperatuuri anduri viga 

1 Temperatuuri andur on lahti tulnud 1 Ühendage temperatuuri andur 

2 Anduri viga Vahetage andur 

E3 

Ülekuumenemise anduri viga 

Ülekuumenemine Uuesti tööle panna peale jahtumist 

LO Kui on alla 9 C Tavaline 

Hi Kui on üle 50 C Tavaline 

Vilgub Juhtpaneeli viga 

1 Kontrolli vooluringi 

2 Uuesti tööle panna peale restarti 

 

 

 

 

 



Plahvatusjoonis ja varuosade tabel (DLT-IFA180K(260K)) 

 

Osa 
Nr. 

Osa nimi Kood 
Osa 
Nr. 

Osa nimi Kood 
Osa 
Nr. 

Osa nimi Kood 

1 Soojus vaheti komplekt 
TK1 1-
010-01 

17 Kütuse paak 
TK8-010-

001 
33 Korpuse ülemine pool 

TK8-010-
048 

2 Väljalasketoru 
TK1 1-
010-02 

18 Termoregulaator 
TK8-010-

014 
34 Ventilaator 

TK8-010-
071 

3 Hajuti 
TK8-010-

005 
19 

Temperatuuri kontroll 
nupp 

TK8-010-
017 

35 Süütetrafo 
TK8-010-

041 

4 Keerisetekitaja 
TK8-010-

007 
20 Juhtskeem 

TK8-010-
019 

36 Kütusevoolik 
TK8-010-

015 

5 Düüs 
TK8-010-

018 
21 Ratta tugi 

TK8-000-
065 

37 Parem kate 
TK8-010-

042 

6 
Süüte – elektroodide 

hoidja 
TK8-010-

008 
22 Ratta kinnitus 

TK8-000-
0166 

38 Ventilaator 
TK8-010-

040 

7 Süüte - elektroodid 
TK8-010-

023 
23 Ratta telg 

TK8-010-
059 

39 Mootori kinnitusplaat 
TK8-010-

020 

8 Põleti korpus 
TK8-010-

022 
24 Ratas 

TK8-000-
060 

40 
Mootori 

kinnitusklamber 
TK8-010-

021 

9 Fotoelemendi hoidja 
TK8-010-

009 
25 Vasak kate 

TK8-010-
043 

41 Ventilaatori mootor 
TK8-010-

025 

10 Ventilaatori mootor 
TK8-010-

011 
26 Lüliti 

TK8-000-
007 

42 Sidur 
TK8-010-

024 

11 Fotoelement 
TK8-010-

016 
27 Toitejuhe 

TK8-010-
006 

43 Pumba muhv 
TK8-010-

027 

12 Korpuse alumina pool 
TK8-010-

010 
28 Tugijalg 

TK8-000-
064 

44 Hammasrataspump 
TK8-010-

028 

13 Kütusevoolik 
TK8-010-

012 
29 Kõrguse regulaator 

TK8-010-
063 

45 Kaitsevõre 
TK8-010-

029 

14 Kütusefilter 
TK8-010-

004 
30 Pöörlev ratas 

TK8-010-
068 

   

15 Paagi kork 
TK8-010-

005 
31 Eesmine käepide 

TK8-010-
056 

   

16 Tasapinnanäidik 
TK8-010-

003 
32 Tagumine käepide 

TK8-010-
057 

   

 



Plahvatusjoonis ja varuosade tabel (DLT-IFA90K) 

 

Osa Nr. Osa nimi Kood Osa Nr. Osa nimi Kood 
Osa 
Nr. 

Osa nimi Kood 

1 Kütusepaak TK8-005-001 19 Düüsi seib TK8-000-019 37 Rõhku reguleeriv kruvi TK8-000-037 

2 Soojus vaheti komplekt TK11-080-01 20 Düüsi vedru 
TK8-000-020 

38 Väljalasketoru 
TK1-080-02 

3 Tasapinnamõõtur TK8-010-005 21 Düüsi tihend 
TK8-000-021 

39 Kondensaator 
TK8-005-039 

4 Kütusefilter TK8-003-004 22 Põletikorpus 
TK8-000-022 

40 Ventilaator 
TK8-005-040 

5 Paagi kork TK8-000-005 23 Süüteküünal 
TK8-000-023 

41 Süütetrafo 
TK8-005-041 

6 Toitejuhe TK8-002-006 24 Mootori+pumba komplekt 
TK8-000-024 

42 Vasak kate 
TK8-005-043 

7 Toitejuhe TK8-000-007 25 Mootor 
TK8-000-025 

43 Parem kate 
TK8-005-042 

8 Temperatuuri displei TK8-000-008 26 Pumba korpus 
TK8-000-026 

44 Kaitsevõre 
TK8-003-044 

9 Termostaadi nupp TK8-000-009 27 Rootori tihvt 
TK8-000-027 

45 Juhtskeem 
TK8-002-045 

10 Korpuse alumine pool TK8-005-010 28 Rootori laba 
TK8-000-028 

46 Korpuse ülemine pool 
TK8-005-048 

11 Õhuvoolik TK8-005-011 29 Pumbatagumine kaas 
TK8-000-029 

47 Klambri mutter 
TK8-005-047 

12 Ülekuumenemise andur TK8-000-012 30 Filter 
TK8-000-030 

48 Esimene käepide 
TK8-005-056 

13 Reguleeritav tugijalg TK8-005-063 31 Filtrielement 
TK8-000-031 

49 Tagumine käepide 
TK8-005-057 

14 Fotoelemendi kinnitus TK8-000-014 32 Väljalaske filter 
TK8-000-032 

50 Ratta telg 
TK8-005-059 

15 Kütusevoolik TK8-000-015 33 Filtri kate 
TK8-000-033 

51 Ratas 
TK8-000-060 

16 Fotoelement TK8-010-016 34 Ratta tugi 
TK8-000-065 

52 Ratta kinnitus 
TK8-000-064 

17 Põleti korpus 
TK8-005-017 

35 Teras seadeldis 
TK8-000-035 

53 Ratta kandur 
TK8-000-066 

18 Düüs 
TK8-005-018 

36 Surve reguleerimis vedru 
TK8-000-036 

   

 


