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Symbolit 
 

Käyttöturvallisuus 
Noudata tarkoin näitä ohjeita henkilö- ja 
ympäristövahinkojen välttämiseksi. 

 
Käyttöohje 
Noudata tarkoin näitä ohjeita välttyäksesi 
vahingoittamasta laitetta. 

 
1.  Johdanto 

 
Lue käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen 
käyttöönottoa. 

 
Tätä laitetta saa käyttää vain sille määrättyyn tarkoitukseen 
yleisten työturvallisuus- ja terveysmääräysten mukaisesti. 
 
Tämä käyttöohje tulee olla aina laitteen mukana. 
 
On varmistuttava, että  
- käyttöohje on kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden luettavissa, 
ja 
- varmistettava, että käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. 
 

2.  Laitteessa olevat merkinnät 
 
Tyyppikilpeen on merkitty laitteen tyyppinimike, alkuperämaa ja 
valmistajan nimi. Rungon vastakkaisella puolella on kilpi, jossa 
ovat laitteen tekniset tiedot ja sarjanumero. Puristuspäässä on 
varoitus puristumisvaarasta käytön aikana. 
 

3.  Takuu 
 
Laitteelle myönnetään toimituspäivästä lähtien 12 kuukauden tai 
10.000 puristuskerran pituinen takuu edellyttäen, että laitetta 
käytetään asianmukaisesti ja tarpeelliset tarkastukset on tehty 
säännöllisesti. 
 

4.  Sähköhydraulisen puristustyökalun kuvaus 
 
4.1. Komponentit 

 
Sähköhydraulinen puristustyökalu UAP 2 on käsin ohjattava ja se 
sisältää seuraavat komponentit: 

 
Taulukko 1 (ks. kuva 1) 
Pos. Nimitys Toiminta 
1 Liipaisin Käyttökytkin puristuksen aloittamista varten 
2 Vapautus-

painike 
Männän palautuspainike häiriö -tai 
hätätilanteita varten 

3 Lukitustappi Puristusleuan lukitusta varten 
4 Puristuspää Kiinnitysosa puristusleukaa ja – ketjua 

varten 
5 Runko Ergonomisesti muotoiltu muovirunko, jossa 

ruuvikiinnitteinen öljysäiliön kansi 
6 LED-näyttö Valodiodi, joka ilmaisee akun varaustilan ja 

laitteen muita toimintatietoja 
7 Akku Ladattava NiCd-akku 2,2 Ah 
8 - - 
9 Käsisuoja Suojaa käyttäjän kättä 
10 Puristusleuka Leuat, jotka puristavat liittimen putkeen 
11 Akun pitojousi Jousi sellaisten vanhempien akkujen 

kiinnitystä varten, joissa ei ole 
sivukiinnityskappaleita 

 
4.2.  Laitteen perusominaisuudet 

 
- Laitteessa on automaattinen palautustoiminto, joka siirtää käyttöpyörät 

takaisin alkuasentoon, kun maksimi käyttöpaine on saavutettu. 
- Laitteessa on pikajarru, joka pysäyttää puristuspään puristuksen heti, 

kun liipaisin (nro 1) on päästetty irti. 
- Laitteessa on kaksi mäntäinen pumppu, jonka työntöliike on nopea ja 

puristusliike hidas. 
- Puristuspää (nro. 4) on käännettävissä portaattomasti 360° 

pituusakselin ympäri. Tämän ansiosta asennus onnistuu myös ahtaissa 
paikoissa (ks. kuva 3+4) 

- UAP 2 :n mikroprosessoriohjaus kytkee moottorin pois päältä 
puristusjakson jälkeen, ilmoittaa huoltovälit ja akun varaustilan (nro 
7), sekä tunnistaa ja ilmaisee virhetilanteet. 

 
4.3. LED- näyttö 

 
LED- näyttö (nro 6) on kytketty laitteen ohjauselektroniikkaan, ja se 
antaa tietoja akun ja laitteen kulloisestakin tilasta.  
Näyttö aktivoituu seuraavissa tilanteissa: 
 
Signaali Kesto Ajankohta Merkitys 
 Vilkkuu 

muutaman 
sekunnin 

Asetettaessa akkua 
paikalleen 

Itse testaus 
käynnissä 

 Jatkuva valo 20 
sekunnin ajan 

Puristamisen 
jälkeen 

Akku tyhjä, lataa 

                   
1 

Vilkkuu 20 
sekuntia 

Puristamisen  
jälkeen ( laite on 
ollut jo jonkin 
aikaa käytössä ) 

Laitteen 
huoltoväli on 
täyttynyt, toimita 
laite huoltoon 

                 
2 

Vilkkuu 20 
sekuntia  

Ylikuum-
entuminen 

Laite on liian 
kuuma, odota 
hetki 

 Palaa ja vilkkuu 
20 sekuntia 

Työskentelyn 
jälkeen 

Huoltoväli on 
täyttynyt ja akku 
on tyhjentynyt 
saman aikaisesti 

                                                 
1

 Huomautuksia: 
- Jos valodiodi vilkkuu tietyn ajan kuluttua aina puristuksen lopussa n. 20 sekunnin 

ajan, laite on huollettava. Laite on lähetettävä huoltoon mahdollisimman pian.  
- Myös häiriön ilmaantuessa valodiodi vilkkuu työjakson lopussa. Tällöin 

vilkkuminen osoittaa elektronisen turvakytkennän lauenneen. Syynä voi olla se, 
että on yritetty puristaa akun varaustason ollessa liian alhainen. Jos vilkkuminen 
jatkuu, vaikka akku on vaihdettu, laitteessa on jokin muu häiriö tai se on 
huollettava. Tällöin laite on lähetettävä valtuutettuun huoltoon. 

2  Jos laite kuumenee liikaa, se kytkeytyy itsestään pois toiminnasta. Kun lämpötila 
on laskenut, laite on jälleen automaattisesti käyttövalmis. 

I 
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5.  Ohjeita laitteen asianmukaiseen käyttöön 

 
Ennen työn aloittamista akun varaustila tulee tarkastaa. Alhaisen 
varaustilan voi todeta koepuristuksella; jos valodiodi palaa 
puristuksen jälkeen noin 20 sekunnin ajan, akku on tyhjä.  
 

5.1. Laitteen käyttö 
 
Aluksi tarkastetaan, että puristuspää (nro. 10) on ehjä ja 
puristusleukojen pinnat puhtaat. Jos puristuspää on peräisin 
toiselta valmistajalta, on varmistettava, että se sopii käytettävään 
laitteeseen. Puristuspäät kiinnitetään ja vaihdetaan kuvien 6-11 
mukaisesti. 
 
Kun holkki on pujotettu putken päälle ja liitin asetettu paikalleen, 
puristusleuat avataan painamalla takareunasta (kuva 5 kohta E) ja 
leuka asetetaan holkin ympärille. 
 
Puristus laukaistaan liipaisimesta (kohta 1, kuva 2 kohta C).  
Puristusjakson aikana puristusleuat sulkeutuvat. Männänvarren 
päällä olevat käyttöpyörät pakottavat leuat yhteen saksiliikkeen 
tapaan. 
 

Huomio 
Tarkista, että lukitustappi (nro. 3) on paikallaan  ja 
kunnolla kiinni. 
 
Huomio 
Tiiviin ja kestävän puristusliitoksen edellytyksenä on, 
että puristus tehdään aina loppuun saakka. Tällöin 
puristusleuat painuvat yhteen sekä kärjen että liitoksen 
kohdalta.  
 
Huomio 
Puristustyökalua ei saa käyttää kaasuverkostojen 
putkien liittämiseen, mikäli järjestelmän valmistaja ei 
ole nimenomaisesti hyväksynyt tämän puristustyökalun, 
puristusleukojen ja erityisesti tarkastettujen 
asennusosien käyttöä. 
 
Huomio 
Puristus voidaan keskeyttää milloin tahansa 
vapauttamalla liipaisin. 
 
Huomio 
Kun puristus on päättynyt, on tarkastettava 
silmämääräisesti, että puristusleuat ovat sulkeutuneet 
kokonaan. 
 
Huomio 
Liittimet, joiden puristaminen on keskeytetty, on joko 
irrotettava tai puristettava uudelleen. 

 
On tärkeää, että puristusleuat ovat sulkeutuneet täysin kiinni, eikä 
leukojen välissä ole mitään sinne kuulumatonta (esim. laastin- tai 
kivenmurusia). 
 
Virhe- tai häiriötilanteissa käyttöpyörät voidaan palauttaa 
alkuasentoon painamalla vapautuspainiketta (nro. 2, kuva 2 kohta 
B). 
 
Kun maksimi käyttöpaine on saavutettu, käyttöpyörät siirtyvät 
automaattisesti takaisin alkuasentoonsa ja puristusleuat voidaan 
avata. 
 

Huomio 
Ennen puristusleukojen vaihtoa on ehdottomasti 
poistettava akku, jotta laitetta ei voida käynnistää 
vahingossa. 

 
5.2. Käyttöalue 

 
UAP 2 on kädessä pidettävä laite WehoPress- liittimien asentamiseksi 
WehoPress- putkiin. Laitetta ei saa kiinnittää työskentelykohteeseen eikä 
sitä ole tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi.  
Laitteeseen on saatavana WehoPress- puristuspäitä eri kokoisille putkille 
ja liittimille. Puristuspäiden koot ovat 16, 20, 25, 32 ja 40 mm tai 
laitteeseen voidaan liittää WehoPress- puristustyökalun runko, johon on 
saatavana insertit putkikokoja 40, 50 ja 63 mm varten.  
 
Laite ei sovellu pitkäaikaiseen jatkuvaan käyttöön. Noin 50 peräkkäisen 
puristuksen jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin pituinen tauko, 
jotta laite saa jäähtyä. 
 

Huomio 
Jatkuva pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista 
ja laite voi vahingoittua. 
 
Huomio 
Sähkömoottorin käyttäminen voi aiheuttaa kipinöitä, jotka 
saattavat sytyttää syttymis- tai räjähdysherkkiä aineita. 
 
Huomio 
Sähköhydraulista puristustyökalua ei saa käyttää 
rankkasateessa eikä vedessä. 

 
5.3. Asennusohjeita 

 
Putki katkaistaan putkileikkurilla ja putken päähän tehdään viiste 
käyttäen kalibrointityökalua. Puristusholkki työnnetään putken päälle, 
jonka jälkeen liittimen runko työnnetään putken sisään. Aseta 
puristusleuka tarkasti ja keskeisesti hylsyn päälle ja purista. Puristuksen 
jälkeen liitos tulee tarkastaa silmämääräisesti, puristusholkissa tulee 
näkyä kolme samanlaista, keskeistä puristusrengasta.  
Tarkat asennusohjeet sekä muuta tietoa löydät WehoPress- käsikirjasta. 
Kunnollisen puristustuloksen sekä käyttöturvallisuuden ja 
toimintavarmuuden takaamiseksi konetta saa käyttää ainoastaan 
järjestelmän valmistajan ja/tai työkalun valmistajan puristustyökalua 
varten hyväksymien puristusleukojen/-ketjujen kanssa. Vain sellaisten 
puristusleukojen/-ketjujen käyttö on sallittua, joiden pysyvistä 
merkinnöistä ilmenee niiden valmistaja ja tyyppi. Epäselvissä 
tapauksissa on ennen puristustyökalun käyttöä otettava yhteys 
järjestelmän tai työkalun valmistajaan.  
 

Huomio 
Vääntyneitä tai viallisia puristusleukoja ei saa käyttää. 

 
Suosittelemme työkalun kanssa käytettäväksi kuvassa 12 näkyvää 
varustusta. 
 

5.4. Huolto 
 
Puristustyökalun luotettava toiminta vaatii huolellisesta käsittelyä ja 
säännöllistä hoitoa. Se on oleellinen edellytys myös kestävien ja 
pysyvien liitoksien aikaansaamiselle. Siksi laitetta on huollettava ja 
hoidettava säännöllisesti. Seuraaviin seikkoihin on kiinnitettävä  erityistä 
huomiota: 
 
1. Sähköhydraulinen puristustyökalu tulee puhdistaa aina käytön jälkeen 

ja se pitää säilyttää kuivana. 
2. Puristustyökalun moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja 

toimintahäiriöiden estämiseksi se tulisi lähettää valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen kerran vuodessa tai 10.000 puristuskerran välein. 
(ks. myös luku 4.3). 

3. Sekä akku että latauslaite on suojattava kosteudelta ja 
epäpuhtauksilta. 

4. Muista tarkastaa laitteen toimivuus säännöllisin välein esim. 
suorittamalla koepuristus. 

6. Puristusleuat on aina pidettävä puhtaina. Puhdista niitä tarvittaessa 
harjalla. 

 
Kun laite toimitetaan huoltoon valtuutettuun liikkeeseen ( kts liite 
valtuutetut huoltajat ) se puretaan, puhdistetaan, kuluneet osat 
vaihdetaan ja tehdään koepuristus. Pysyvät ja tiiviit liitokset saadaan 
aikaan vain puhtaalla ja toimintakykyisellä puristustyökalulla. 
 
Laitetta asianmukaisesti käytettäessä ainoastaan puristusleuat saa vaihtaa 
itse.  (nro. 10). 
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Huom! 
Älä avaa puristustyökalua!  
Jos sinetit eivät ole ehjät, takuu raukeaa. 

 
5.5. Akun ja laturin käyttö  

 
Laturi toimii normaalijännitteellä 230 V / 50 Hz. Uusi akku on 
ladattava ennen käyttöönottoa. Akun lataamiseksi laturin pistoke 
työnnetään pistorasiaan ja akku asetetaan laturiin. Latausaika on 
noin tunti. Akun varaustaso näkyy laturin valodiodista. 
 

Vihreä: Akku on täynnä. 
Punainen: Akku on tyhjä ja sen lataus on käynnissä. 
Vilkkuu:  Akku ei ole kunnolla paikallaan tai se on liian 

kuuma; silloin kuuluu myös äänimerkki. 
 
Aseta akku laitteeseen siten, että sen plus- ja miinusnavat ovat 
latauslaitteen napojen mukaisissa kohdissa. Kun akku on kytketty 
oikein, latauslaitteen vihreä valo muuttuu punaiseksi ja lataus 
alkaa. Kun lataus on päättynyt, latauslaitteen valo muuttuu jälleen 
vihreäksi. Samalla kuuluu noin 5 sekunnin pituinen merkkiääni. 
 
Muunlaisia akkuja tai paristoja, kuten esimerkiksi kuivaparistoja 
tai autojen akkuja, ei saa liittää puristustyökaluun tai laturiin. 
 
Lataa akku heti, kun laitteen puristusnopeus on selvästi hidastunut. 
Älä kuitenkaan lataa osittain käytettyä akkua varmuuden vuoksi 
uudelleen. 
 
Jos lataat akkua, joka on juuri ollut käytössä tai ollut pitkään 
auringonpaisteessa, laturissa saattaa vilkkua punainen valo. Odota 
hetki; latautuminen alkaa, kun akku on jäähtynyt.  
 
Jos latauslaitteessa vilkkuu vuorotellen punainen ja vihreä valo ja 
kuuluu 20 sekunnin pituinen merkkiääni, akkua ei voi ladata. 
Syynä voi olla että latauslaitteen tai akun navat ovat likaiset, akun 
kestoikä on kulunut loppuun tai se on vaurioitunut. Jos lataat 
peräkkäin kaksi akkua, odota 15 minuuttia ennen toisen akun 
latausta. 
 
Vältä puristustyökalun ja akun altistamista lämpötiloille, jotka ovat 
alle 0°C ja yli 40°C. Kylmyys ja kuumuus voivat vahingoittaa sekä 
akkua että puristustyökalua. Ihanteellinen käyttölämpötila on 15–
25 °C. 
 
Älä koskaan jätä laturia sateeseen tai lumeen. Älä lataa akkua 
syttymisherkkien aineiden tai kaasujen läheisyydessä. 
 
Laturia ei saa kantaa roikottamalla sitä verkkojohdosta eikä sitä saa 
vetää väkivalloin irti pistorasiasta. Älä myöskään työnnä vieraita 
esineitä laturin tuuletusaukkoihin.  
 
Akut saa ladata soveltuvalla latauslaitteella. 
 

Huom! 
Älä laita akkua taskuun tai työkalupakkiin, jossa siellä 
on sähköä johtavia esineitä kuten kolikoita, avaimia, 
työkaluja tai muita metalliesineitä. 

 
Irrota pistotulppa pistorasiasta lataamisen jälkeen. Älä pura laturia. 
 

5.6. Puristustyökalun säilyttäminen ja kuljetus 
 
Käytön jälkeen puristustyökalu on puhdistettava ja laitettava 
kuljetuslaukkuunsa, joka suljetaan kunnolla. Näin varmistetaan 
ettei laite vahingoitu. 
 
Laukkuun sopivat lisäksi vara-akku, laturi,  puristusleuka ja 
käyttöohje. 
 

6.  Ongelmatilanteet  
 
a.) Valodiodinäyttö vilkkuu säännöllisesti  
=> Vaihda akku (nro. 7). Jos näyttö palaa edelleen, laite on 

lähetettävä huoltoon (ks. myös luku 4.3). 
b.) Puristustyökalusta vuotaa öljyä. 
=> Lähetä laite huoltoon. Älä avaa laitetta äläkä poista sinettiä. 
c.) Moottori ei sammu,  eikä automaattinen palautus toimi. 
=> Keskeytä puristus. Pidä palautuspainiketta (nro. 2) pohjassa ja 

paina samalla liipasinta n. 10 sekunnin ajan. Jos häiriö ei poistu, 
laite on lähetettävä huoltoon. 

 
7.  Käytöstä poistaminen / jätehuolto  

 
Laitteen osat on hävitetään erikseen. Ensin poistetaan öljy, joka 
toimitetaan öljyn kierrätyspisteeseen. 
 

Huom! 
Hydrauliikkaöljyt saastuttavat pohjavettä. Niiden 
päästäminen ympäristöön on rangaistavaa 
ympäristölainsäädännön mukaan. 

 
Seuraavaksi poistetaan akku ja toimitetaan sille tarkoitettuun 
keräyspaikkaan. 
 
Muilta osin hävittämisessä noudatetaan EU-ympäristödirektiivin ohjeita. 
 
Mahdollisen ympäristöriskin vuoksi on suositeltavaa, että hävittäminen 
annetaan alaan erikoistuneen yrityksen tehtäväksi.. 
 

Huom! 
Laitetta ei saa hävittää tavallis en jätteen joukossa, koska se 
voi aiheuttaa kaatopaikalla ympäristövahinkoja. 

 
KWH ei voi tarjota mahdollisuutta laitteen maksuttomaan vastaanottoon. 
 

8.  Tekniset tiedot  
 
Koko laitteen ja akun paino: noin 3,9 kg 
Työntövoima: väh. 32 kN 
Käyttömoottori: kestomagneettimoottori ( tasavirta ) 
Akun kapasiteetti: 2 Ah 
Akun jännite: 12 V 
Akun latausaika: n. 1 h ( pikalaturilla noin ¼ h) 
Puristusaika: 4 - 7 s putkikoosta riippuen 
Puristuskertoja / akku: noin 150 puristusta latausta kohti  

(putkikoko 20 mm) 
Hydrauliikkaöljy: n. 65 ml "Shell Tellus T 15" 
Ympäristön lämpötila: -20°C ... +40°C 
Äänenpainetaso: < 70 dB (A), 1 metrin etäisyydellä 
Tärinä: < 2,5 m/s² 

iap neskytydhiik( notettu tehollisarvo) 
 
Mitat: ks. kuva 2 
 
 
 
Huomautus 
 
Jos tarvitset uudet käyttöohjeet voit tulostaa ne itse osoitteesta 
www.wehopex.�
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