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Dujinis lituoklis Velleman 

1. Lituoklio antgalis 
2. Dujų išmetimo anga 
3. Uždegimo anga 
4. Užfiksavimo žiedas 
5. Stovas 
6. Įjungimo/išjungimo jungiklis 
7. Dujų srauto reguliatorius 
8. Dujų talpa 
9. Papildymo sklendė 
10. Purkštukas 

 
Surinkimas: 

• Leisti lituokliui atvėsti prieš nuimant arba keičiant dalis. 

• Veikiantį arba dar karštą lituoklį laikyti toliau nuo greitai užsidegančių medžiagų ir žmonių. 

• Lituoklio galas (1-4 dalys) nusiima pasukus užfiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę. 

• Dirbant lituokliu, užfiksavimo žiedas turi tvirtai prikabinti lituoklio galą, o dujų išmetimo anga nukreipta į priešingą pusę nuo lituojamo paviršiaus. 

• Litavimo antgalis gali būti nuimtas atsukant jį nuo likusio lituoklio galo. 
Naudojimas: 
Saugaus darbo nuostatai: 

• Dujų talpa negali turėti kontakto su alkoholiu. 

• Nenaudoti vandens lituoklio aušinimui. 

• Laikyti toliau nuo negalinčių naudoti lituoklio asmenų. 

• Nenaudoti pažeisto arba dujas leidžiančio lituoklio. 

• Nenaudoti lituoklio iškarto po jo užpildymo. 

• Nepadėti veikiančio lituoklio. 

• Nelaikyti ir nedirbti šalia degiu medžiagų. 

• Nekaitinti dujų talpos arba papildymo balionėlių. 

• Dirbti tik gerai vėdinamose patalpose. 

• Nenukreipti veikiančio arba dar karšto lituoklio į žmones. 

• Nelaikyti lituoklio vietose, kurios gali įkaisti daugiau kaip +40°C. 

• Lituojant naudoti apsaugines pirštines ir akių apsaugą. 
Litavimas: 

• Įsitikinti, kad dujų išmetimo anga nukreipta į priešingą pusę nuo lituojamo paviršiaus. 

• Nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“ padėtį. 

• Patraukti lituoklio galą kol per uždegimo angą pasimatys purkštukas. Uždegti dujas prinešant atvirą liepsną prie uždegimo angos. 

• Paleisti lituoklio galą, uždegimo angoje nebesimatys liepsna. 

• Lituoklio išjungimui nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „OFF“ padėtį. 
Dujinis deglas: 

• Nuimti lituoklio galą. 

• Nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“ padėtį. 

• Prinešti atvirą liepsną prie purkštuko. 

• Deglo užgesinimui nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „OFF“ padėtį. 
Karšto oro pūstuvas: 

• Nuimti lituoklio antgalį sukant jį prieš laikrodžio rodyklę. 

• Nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“ padėtį. 

• Patraukti lituoklio galą kol per uždegimo angą pasimatys purkštukas. Uždegti dujas prinešant atvirą liepsną prie uždegimo angos. 

• Paleisti lituoklio galą, uždegimo angoje nebesimatys liepsna. 

• Lituoklio išjungimui nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „OFF“ padėtį. 
Temperatūros reguliavimas: 
Temperatūra reguliuojama sukant dujų srauto reguliatorių. Didinant dujų srautą (sukant į „+“), temperatūra yra didinama, dujų srautą mažinant (sukant į „-“), 
temperatūra yra mažinama. 
Dujų talpos pildymas: 

• Išjungti lituoklį i leisti jam atvėsti. 

• Pildyti tik gerai vėdinamose patalpose. Pildant – NERŪKYTI! 

• Pildyti tik butano dujomis. 

• Apvertus lituoklį įspausti butano balionėlio purkštuką į pildymo sklendę. Paspausti balionėlį link lituoklio. 

• Dujoms nustojus tekėti, nuimti balionėlį. 
 


