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Hoidke oma tööriistu 
kindlalt alal.

Asetage seade pärast kasutamist
seisupinnale ja laske tal enne ära-
pakkimist maha jahtuda.
Mittekasutatavaid tööriistu tuleb hoida
alal kuivas suletud ruumis ja lastele
kättesaamatul viisil.
Antud seadet tohivad kasutada lap-
sed alates 8 eluaastast ja piiratud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimete, puudulike kogemuste ning
teadmistega isikud järelevalve all või
juhul, kui neid on seadme ohutu ka-
sutamise osas juhendatud ja nad
mõistavad sellest tulenevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Puhastust ja kasutajapoolset hool-
dust ei tohi lapsed järelevalveta teos-
tada.

Ärge koormake oma 
tööriistu üle.

Nad töötavad paremini ja ohutumalt
esitatud võimsusvahemikus.
Ärge kasutage kaablit seadme kand-
miseks ega pistiku seinakontaktist
väljatõmbamiseks. Kaitske kaablit
kuumuse, õli ja teravate servade
eest.

Pöörake tähelepanu 
mürgistele gaasidele ja 
süttimisohule.

Plastmasside, värvide ja sarnaste
materjalide töötlemisel võivad mürgi-
sed gaasid välja tungida.
Pöörake tähelepanu tule- ja süttimi-
sohule.
Kasutage isikliku ohutuse huvides 
ainult kasutusjuhendis mainitud või
tööriista tootja poolt soovitatud või
mainitud tarvikuid ning lisaseadmeid.
Muude kui kasutusjuhendis või kata-
loogis soovitatud kasutustööriistade
või tarvikute kasutamine võib tähen-
dada Teile isiklikku vigastusohtu.

Remont ainult 
elektrispetsialisti poolt.

Antud elektritööriist vastab asja-
omastele ohutusnõuete. Remonti 
tohib teostada ainult elektrispetsia-
list, sest vastasel juhul võivad käitajal
õnnetused juhtuda. Kui antud sead-
me võrguühendusjuhe saab kahjus-
tada, siis tuleb see lasta ohtude väl-
timiseks tootjal, klienditeenindusel
või sarnase kvalifikatsiooniga isikul
uuega asendada.
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Palun tutvuge enne kasutamist käesoleva kasutusjuhendiga.
Sest üksnes asjakohasel ümberkäimisel on tagatud pikaajali-
ne, usaldusväärne ja rikkevaba talitlus.
Soovime Teile kuumaõhupuhuri meeldivat kasutamist.

EE Originaalkasutusjuhendi tõlge Käesoleva dokumendi kohta

Lugege ja järgige enne seadme
kasutamist käesolevaid juhiseid.
Kasutusjuhendi eiramisel võib
seade ohuallikaks muutuda.

Elektritööriistade kasutamisel tuleb
kaitseks elektrilöögi, vigastus- ja tu-
leohu eest järgmisi põhimõttelisi
ohutusmeetmeid järgida. Kui sead-
mega ei käida hoolikalt ümber, siis
võib tekkida tulekahju või inimesed
vigastada saada.
Kontrollige seade iga kord enne käi-
kuvõtmist võimalike kahjustuste (võr-
guühendusjuhe, korpus jms) suhtes
üle ja ärge võtke seadet kahjustuse
korral töösse.
Ärge käitage seadet järelevalveta.
Lapsi tuleks jälgida tegemaks kind-
laks, et nad seadmega ei mängi.

Esmakordne käikuvõtmine

Esmakordsel kasutamisel võib veidi
suitsu välja tungida. Suits tekib si-
deainete tõttu, mis esmakordsel ka-
sutamisel kütteseadme isolatsioon-
fooliumist soojuse tõttu vabanevad.
Suitsu kiire väljumise saavutamiseks
tuleks seade seisupinnale ära pan-
na. Tööpiirkonda tuleks esmakordsel
kasutamisel hästi ventileerida. Suitsu
väljumine pole kahjulik!

Arvestage 
ümbrusmõjudega.

Ärge jätke elektritööriistu vihma kätte.
Ärge kasutage niiskes seisundis
elektritööriistu ega niiskes või märjas
keskkonnas. Ettevaatust seadmete
kasutamisel süttimisohtlike materjali-
de läheduses. Ärge suunake pike-
mat aega ühele ja samale kohale.
Ärge kasutage plahvatusohtliku at-
mosfääri olemasolul. Peidetud sütti-
misohtlikele materjalidele võidakse
soojust edasi kanda.

Kaitske ennast 
elektrilöögi eest.

Vältige kehaga maandatud osade
nagu nt torude, küttekehade, pliitide
ja külmkappide puudutamist. Ärge
jätke seadet järelevalveta, kuni see
töötab.

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles.
- Autoriõigusega kaitstud. Järeltrükk, ka väljavõtteliselt, 

ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil 

reserveeritud.

Ohutusjuhised 

Ohutusjuhised 

E
E
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Seadmed on varustatud 2-astmelise termokaitsmega:
1. Üks termokaitsme-väljalülitus lülitab küttesüsteemi välja,

kui õhu väljumist väljapuhkeavast liiga tugevasti takista-
takse (soojuspais). Puhur töötab siiski edasi. Displeil vii-
datakse väljalülitusele ohukolmnurgaga.
Kui väljapuhkeava on jälle vaba, siis lülitub küttesüsteem
lühikese aja möödudes jälle iseseisvalt juurde. Seejärel
kustub ohukolmnurk displeilt. Termokaitsme-väljalülitus
võib rakenduda ka pärast seadme väljalülitamist nii, et
pärast uuesti sisselülitamist võib kesta harilikust kauem,
kuni väljapuhkeaval saavutatakse vastav temperatuur. *

2. Termokaitse lülitab seadme ülekoormamisel täielikult 
välja.

* ainult HL 2020 E

Teie ohutuse huvides

Seadme kirjeldus – käikuvõtmine

Palun pidage silmas: Kaugus töödeldavast objektist läh-
tub materjalist ja ettekavatsetavast töötlemisviisist. Tehke
alati esmalt õhukoguse ja temperatuuri test! Tarvikutena
saadaval olevate pealepistetavate düüsidega (vt tarvikute
lehekülg ümbrisel) saab kuuma õhku punkti- või pinnatäp-
susega juhtida. Ettevaatust kuumade düüside vaheta-
misel! Kui kasutate kuumaõhupuhurit statsionaarseadme-
na, siis pöörake tähelepanu stabiilsele, libisemiskindlale
seisule ja puhtale aluspinnale.

HL 1620 S
Seadet lülitatakse sisse ja välja käepideme tagaküljel asuva
astmelülitiga     . Õhukogust ja temperatuuri saab seadista-
da 2-s astmes. Astmel 1 saavutatakse 300 °C õhukogusel 
240 l/min, astmel 2 on selleks 500 °C tootlikkusel 450 l/min.
Antud seade on ette nähtud eranditult kodukasutuseks. 

HL 1820 S
Seadet lülitatakse sisse ja välja käepideme tagaküljel asuva
astmelülitiga     . Õhukogust ja temperatuuri saab seadista-
da 3-s astmes. 1. astmel (külm aste) saavutatakse 50 °C
õhukoguse juures 100 l/min, 2. astmel on selleks 400 °C
õhukoguse juures 30 l/min ja 3. astmel 600 °C õhukoguse
juures 500 l/min. Kaitsetoru     saab bajonettsulguri abil ma-
ha võtta.

HL 1920 E
Seadet lülitatakse sisse ja välja käepideme tagaküljel asuva
astmelülitiga     . Peale pöörete/õhukoguse kolmeastmelise
reguleerimise (aste 1 on külmaõhuaste 80 °C) on võimalik
astmetel 2 ja 3 temperatuuri vahemikus 80 °C – 600 °C sea-
deratta      kaudu sujuvalt seadistada. Seaderattal näidata-
vad numbrid 1–9 on ette nähtud orienteerumiseks. »1« 
tähendab 80 °C, »9« juures saavutatakse maksimaalne 
temperatuur 600 °C. Õhukogus varieerub kolmes astmes
150/150–300/300–500 l/min. Kaitsetoru      saab bajonett-
sulguri abil maha võtta.

HL 2020 E
Seadet lülitatakse sisse ja välja käepideme tagaküljel asuva
astmelülitiga     . Peale pöörete/õhukoguse kolmeastmelise
reguleerimise lüliti      kaudu on võimalik astmetel 2 ja 3 tem-
peratuuri vahemikus 80 °C kuni 630 °C nookurlüliti      kau-
du sujuvalt seadistada. Sihttemperatuuri saab 10 °C astme-
tena kippklahvi      paremale küljele „+“ vajutades tõsta või
kippklahvi      vasakule küljele „–“ vajutades langetada. Kipp-
klahvi lühiajaline vajutamine tõstab või langetab sihttempera-
tuuri ühekordselt 10 °C võrra. Klahvi pikemaajaline vajutami-
ne tõstab või langetab temperatuuri jooksvalt 10 °C sammu-
dena, kuni kippklahv lastakse lahti või on seadistatud mini-
maalne või maksimaalne temperatuur. Seadistatud nimitem-
peratuur on 3 sekundit displeil nähtav, seejärel näidatakse
temperatuuri langetamise või tõstmise ajal väljapuhketorul te-
gelikult valitsevat temperatuuri. Selle ajavahemiku vältel
°C/°F-märk vilgub. Kui nimitemperatuur on saavutatud, siis
ilmub antud märk kohe konstantselt displeile. Puhuriastmel 
1 on temperatuur 80 °C. 
Kõrgemate temperatuuridega puhuriastmetelt 2 või 3 puhu-
riastmele 1 ümberlülitamisel kulub veidi aega, kuni seade on
80 °C peale maha jahtunud. Mahajahtumise ajal näidatakse
LCD-näidikul      düüsi väljundis valitsevat tegelikku tempera-
tuuri. Pärast seadme väljalülitamist säilib viimati seadistatud
väärtus. Kaitsetoru      saab bajonettsulguri kaudu maha 
võtta.

Kaabli vahetamine (ainult HL 2020 E) 
Kui võrgukaabel on kahjustatud, siis saab selle korpust 
avamata probleemideta välja vahetada:

1. Tähtis! Lahutage seade võrgust.
2. Lahutage seade võrgust. kruvi ja tõmmake kaitsekübar

maha.
3. Vabastage tõmbetakisti.
4. Tõmmake võrguklemmid tõmbetakisti.
5. Kaablist välja.
6. Pange uus kaabel sisse ja kinnitage taas vastupidises 

järjekorras (1. Keerake võrguklemmid kinni jne).

a
b

c

d

e

14
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Jääkkuumuse näidik
(ainult HL 2020 E)

Jääkkuumuse näidik on ette nähtud
optilise hoiatusjuhisena, et vältida
naha vahetul kokkupuutel kuuma
väljapuhketoruga tekkivaid vigastusi.
Jääkkuumuse näidik talitleb ka välja-
tõmmatud võrgukaabli korral! 
90-sekundilise käituse järel on näidik
talitlusvõimeline ja vilgub senikaua,
kuni väljapuhketoru temperatuur 
on ruumitemperatuuril alla 60 °C 
langenud. Kui seadet käitati vähem
kui 90 sekundit, siis pole jääkkuumu-
se näidik aktiivne. Vastutus lasub igal
juhul kasutajal ja kuumaõhupuhurite-
ga ümberkäimisel tuleb olla alati et-
tevaatlik. 

Hoidke käesolev kasutusjuhend
seadme juures alles.

Ohutusjuhised 

E
E

13

7

8

3

7

7
7

9

9
9

10

3

Rakendused

Alljärgnevalt näitame Teile mõningaid STEINELi kuumaõhu-
puhuri rakendusi. Kõnealuse valikuga pole võimalused sugu-
gi lõppenud – kindlasti tulevad Teile kohe edasised raken-
dusnäited meelde.

Värvi eemaldamine:
Värv kuumutatakse pehmeks ja selle saab spaatli või kaabit-
saga puhtalt eemalda.

Termokahandamine:
Termokahanev toru lükatakse isoleeritava koha peale ja soo-
jendatakse kuuma õhuga. Seeläbi kahaneb voolik u 50%
oma läbimõõdust ja hoolitseb tiheda ühenduse eest. Eriti kii-
re ja ühtlane kahanemine toimub reflektordüüsidega. Kaabli
hargnemiste tihendamine ja stabiliseerimine, jootekohtade
isoleerimine, kaabliharude kokkuliitmine, ridaklemmide väline 
vooderdamine.

PVC vormimine:
Plaadid, torud ja suusasaapad muutuvad kuuma õhuga
pehmeks ning vormitavaks.

Grilli süütamine:
Grillsüsi hõõgub silmapilkselt; ootamine pole vajalik.

Ülessulatamine:
Veetorustikud, külmunud ukselukud, trepiastmed. Säästlik
ülessulatamine ja kuivatamine ühe töökäiguga.

Pehmejootmine:
Puhastage esmalt liidetavad metalldetailid, soojendage joo-
tekohta kuuma õhuga ning andke jootetraati peale. Kasuta-
ge jootmisel oksiidi moodustumise vältimiseks räbustit või
räbustisoonega jootetraati.

Plastmassi keevitamine ja vuukimine:
Kõik detailid, mis tuleb kokku keevitada, peavad koosnema
samast plastmassist. Kasutage vastavat keevitustraati.

Kile keevitamine:
Kiled asetatakse üksteise peale ja keevitatakse kokku. Kuum
õhk juhitakse lõhikdüüsiga ülemise kile alla ja seejärel pressi-
takse mõlemad kiled surverulliga tugevasti kokku. Samuti
võimalik: PVC-st telgiseinte remontimine lõhikdüüsiga 
ülestikku keevitades.

7

3
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Tarvikud (vt joon. ümbrisel)

Edasimüüja juures on saadaval lai sortiment tarvikuid. 

1 Lai kiirgusdüüs 50 mm Art nr 070113
2 Lai kiirgusdüüs 75 mm Art nr 070212
3 Kiirgusdüüs 50 mm Art nr 070311
4 Kiirgusdüüs 75 mm Art nr 070410
5 Värvikaabitsate komplekt Art nr 010317
6 Reflektordüüs Art nr 070519
7 Termokahanevad presshülsid 

Ø 0,5-1,5 Art nr 006655
Ø 1,5-2,5 Art nr 006648
Ø 0,1-0,5 – Ø 4,0-6,0 Art nr 006662

8 Kahandvoolikud
4,8-9,5 mm Art nr 071417
1,6-4,8 mm Art nr 071318
4,0-12,0 mm Art nr 072766
Kahandvoolikute komplekt 3-osaline Art nr 075811

9 Jootmise reflektordüüs* Art nr 074616
10 Ahendusdüüs 14 mm* Art nr 070717
11 Ahendusdüüs 9 mm* Art nr 070618
12 Peentolmufilter Art nr 078218
13 HL-Scan Art nr 014919
14 Lai lõhikdüüs* Art nr 074715
15 Surverull Art nr 012311
16 Plastmassi keevitustraat*

Kõva PVC: Art nr 073114
HDPE: Art nr 071219
PP: Art nr 073411
ABS: Art nr 074210

17 Keevitusking* Art nr 070915

(* ainult HL 1920 E ja HL 2020 E jaoks)

(vt lk 160)

Vastavusdeklaratsioon

Tootja garantii

STEINELi toode on valmistatud suurima hoolikusega, on
talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade alusel
kontrollitud ning läbinud seejärel pistelise kontrolli. 
STEINEL annab toote laitmatute omaduste ja talitluse 
kohta garantii.
Garantiitähtaeg on 36 kuud või vastavalt 600 töötundi ja
algab tarbijale toote ostmise päevast. Me kõrvaldame ma-
terjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantii-
teenus toimub meie valikul remontimise või puudulike de-
tailide uutega asendamise teel. Garantii ei kehti kuluosade,
kahjustuste ja kahjude ning puuduste kohta, mis on tekki-
nud asjatundmatu ümberkäimise, hoolduse või allakukku-
misest tingitud purunemise tõttu. Kõrvalistele esemetele
põhjustatud edasised järgkahjud on välistatud.
Garantiinõue rahuldatakse ainult siis, kui osandamata sea-
de saadetakse koos kassatšeki või arvega (ostukuupäev 
ja kaupluse tempel) korralikult pakendatuna vastavasse
teeninduspunkti või antakse esimese 6 kuu vältel edasi-
müüjale üle. 

Remonditeenus:
Pärast garantiiaja lõppu või puuduste
korral, millele garantii ei kehti, küsige pa-
randamisvõimaluste kohta lähimast tee-
nindusjaamast järele.
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Seadme elemendid

Roostevabast terasest väljapuhketoru

Võrestikuga õhu sisselase hoiab võõrkehad eemal

Äravõetav kaitsetoru 
(raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks)

Pehme seisujalg ja pehme kübar ümberkukkumis- ja
libisemiskindlaks statsionaarseks töökasutuseks

Koormatav kummikaabel

Astmelüliti õhukoguse seadistamiseks 
(2-astmeline/3-astmeline)

Seaderatas temperatuuri seadistamiseks

Klahv temperatuuri seadistamiseks

Temperatuuri järelevalve LCD-näidikuga

Meeldiv pehme käepide

Riputi

Jääkkuumuse näidik (ainult HL 2020 E)

Vahetatav võrgukaabel (ainult HL 2020 E)

1

11

12

13

14

2

3

4

6

7

8

9

10

5

Materjal

Kõva PVC

Kõva PE
(HDPE)
Polüetüleen

PP
Polüpropüleen

ABS

Kasutusviisid

Torud, fittingud, plaadid, ehitusprofiilid,
tehnilised kujudetailid
300 °C keevitustemperatuur

Vannid, korvid, kanistrid, 
isolatsioonimaterjal, torud
300 °C keevitustemperatuur

HT äravoolutorud, istmekestad, 
pakendid, sõidukite detailid
250 °C keevitustemperatuur

Sõidukite detailid, seadmete korpused, kohvrid
350 °C keevitustemperatuur

Tuvastamistunnused

Söestub leegis, 
terav lõhn; 
kõrisev kõla

Helekollane leek, 
tilgad põlevad edasi, lõhnab kustuva 
küünla järele; kõrisev kõla

Sinise südamikuga hele leek, 
tilgad põlevad edasi, terav lõhn; 
kõrisev kõla

Must, helvestega suits, 
magusapoolne lõhn; 
kõrisev kõla

Õige keevitustraadi valimisabi plastmassi keevitamisel

E
E

220-230 V, 50/60 Hz

1600 W

1 2
240 450 
300 500 

–

–

ei

II

–

jah

≤ 70 dB (A)

≤ 2,5 m/s2  / K = 0,08 m/s2

0,670 kg

HL 1820 SHL 1620 S

Õigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud

Võrguühendus

Võimsus

Aste
Õhukogus (l/min.)
Temperatuur (°C)

Temperatuuri seadistamine

Temperatuurinäidik

Jääkkuumuse näidik

Kaitseklass
(kaitsejuhiühenduseta)

Termokaitsme-väljalülitus

Termokaitse

Emissioonhelirõhutase

Vibratsiooni koguväärtus

Kaal

220 -230 V, 50/60 Hz

1800 W

1 2 3
100 300 500
50 400 600

–

–

ei

II

–

jah

≤ 70 dB (A)

≤ 2,5 m/s2  / K = 0,08 m/s2

0,800 kg

220 -230 V, 50/60 Hz

2200 W

1  2 3
150 150 - 300 300 - 500
80 80 - 630 

sujuvalt 10 °C sammudena klahvidega

LCD-displei 

jah

II

jah

jah

≤ 70 dB (A)

≤ 2,5 m/s2  / K = 0,08 m/s2

0,880 kg

Tehnilised andmed

HL 1920 E HL 2020 E

Õigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud

Võrguühendus

Võimsus

Aste
Õhukogus (l/min.)
Temperatuur (°C)

Temperatuuri seadistamine

Temperatuurinäidik

Jääkkuumuse näidik

Kaitseklass
(kaitsejuhiühenduseta)

Termokaitsme-väljalülitus

Termokaitse

Emissioonhelirõhutase

Vibratsiooni koguväärtus

Kaal

220 -230 V, 50/60 Hz

2000 W

1 2 3
150 150 - 300 300 - 500
80 80 - 600 

sujuvalt 9 sammudena seaderattaga

–

ei

II

–

jah

≤ 70 dB (A)

≤ 2,5 m/s2  / K = 0,08 m/s2

0,840 kg

Utiliseerimine

3 
T O O T J A
AASTAT 
GARANTIID

T
 

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata kesk-
konnateadlikku taaskasutusse.

Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELi riikidele:
Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale
kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvus-
vahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed
koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasu-
tusse.


