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12 GARANTIE EN/OF REPARATIES

BEPERKTE GARANTIE

De Tool Connection Ltd garandeert voor een periode van één jaar na datum van eerste aankoop dat de 
INDUCTIEVERWARMING en onderdelen daarvan, met uitzondering van alle hulpstukken, vrij zijn van 
defecten in materialen en fabricagefouten, wanneer het apparaat volgens de Gebruiksaanwijzing en 
Veiligheidsinstructies is gebruikt.

Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper en bij overleggen van een bewijs van aankoop.
De Tool Connection Ltd betaalt voor een onderdeel dat onder garantie gerepareerd is, de 
verzendingskosten per grondtransport.

Deze garantie geldt alleen voor de kosten van onderdelen en arbeidsloon om het product in een werkende 
toestand terug te brengen. 

Kosten van retourneren en eventuele kosten als gevolg van reparatie tijdens de garantieperiode vallen niet 
onder deze garantie. 

Voor aanspraak op garantie moet contact worden opgenomen met The Tool Connection Ltd.

Deze garantie geldt niet voor defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, 
onachtzaamheid, ongevallen, normale slijtage, wijziging of aanpassing, of pogingen door anderen dan de 
fabrikant het apparaat open te maken of te repareren.

Deze expliciete garantie vervangt iedere andere expliciete of impliciete garantie, inclusief garantie van 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

De Tool Connection Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.

Deze Beperkte Garantie biedt u bepaalde juridische rechten en u heeft mogelijk nog andere rechten die 
kunnen variëren.

Geen enkel apparaat wordt onder garantie aanvaard zonder bewijs van aankoop. 

Verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer. Verzendkosten retour naar de afnemer voor apparaten 
die onder garantie zijn gerepareerd, zijn voor rekening van de fabrikant.

Verzending retour naar de afnemer vindt plaats met een koeriersdienst die de volgende dag aflevert, tenzij 
de afnemer meerkosten voor een snellere levering betaalt.

De Tool Connection Ltd is niet verantwoordelijk voor apparaten die tijdens transport verloren, gestolen of 
beschadigd raken. 
De garantie is niet overdraagbaar. Een geretourneerde INDUCTIEVERWARMING moet van alle spiralen en 
accessoires vergezeld gaan om voor reparatie onder garantie in aanmerking te komen. 

Neem met de Tool Connection Ltd contact op voor een RMA-nummer voordat u een apparaat 
retourneert.



BELANGRIJK
Zorg dat u deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies hebt doorgelezen en  
goed begrijpt voordat u de inductieverwarming gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INDUCTIEVERWARMING

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing en mededeling over beperkte aansprakelijkheid bij gebruik:
Hoewel The Tool Connection Ltd er alles aan doet dat alle hierin opgenomen informatie correct is, kan deze 
informatie zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
De Tool Connection Ltd kan geen enkele garantie geven aangaande de in deze gebruiksaanwijzing opgenomen 
informatie. 
De Tool Connection Ltd kan geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden tegenover personen of 
instellingen met betrekking tot verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de in dit 
document opgenomen informatie.
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Do not use Heat Inductor without an 
attachment fitted.
Ensure thumb screws are firmly 
tightened.

Choose the correct size attachment 
for the work piece.
Ensure that there is an air gap 
between the coil and the work piece, 
5mm is the recommended air gap.

Do not use damaged attachments 
with the Heat Inductor.
Use of damaged attachments can 
result in damage to the Heat Inductor 
and affect your warranty.

When using the rope coil, please 
ensure that a minimum of 2 coils and 
a maximum of 4 coils are created.
Please ensure that the coils are not 
too tightly wound around the work 
piece.
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10 DEMONTAGE EN OPSLAG

1) Zet het apparaat uit en laat het apparaat en de hulpstukken minimaal 30 minuten afkoelen voordat 
u de hulpstukken losneemt en het apparaat schoonmaakt en opbergt. Het vastpakken van het 
apparaat of onderdelen ervan voordat het voldoende is afgekoeld kan letsel veroorzaken. Het 
opbergen van een heet apparaat kan het beschadigen of brand veroorzaken.

2) Als u klaar bent, moet u het apparaat UIT zetten door de aan/uit-schakelaar los te laten. Controleer 
of de ingebouwde ventilator stil staat.

3) Haal de stekker (5) uit het stopcontact of uit het verlengsnoer.

4) Plaats het apparaat als het voldoende is afgekoeld in de voorgevormde uitsparingen in de 
opbergkoffer.

11 INSTRUCTIES VOOR SCHOONMAKEN

Juiste wijze van schoonhouden

5) Controleer of het apparaat uit staat en de stekker uit het stopcontact gehaald is. Gebruik een 
droge, schone, niet-schurende doek of papieren handdoek om vet, olie en ander vuil van de 
INDUCTIEVERWARMING en het netsnoer af te vegen voordat u het apparaat in de opbergkoffer 
opbergt.

6) Vastzittend vet, olie en vuil kan met een niet-vluchtig schoonmaakmiddel worden verwijderd.

Laat alle onderdelen geheel drogen voordat u de INDUCTIEVERWARMING gebruikt.

• Dompel GEEN onderdelen in water of een schoonmaakmiddel onder.

• Spuit geen water op het apparaat en houd het apparaat niet onder een straal water uit een kraan of 
douche.

• Maak GEEN enkel onderdeel schoon met vluchtige oplosmiddelen als benzine, benzeen, 
kerosine, methylethylketon (MEK), brandstof, remreiniger, verfafbeits, thinner, oplosmiddelen voor 
kleefstoffen enz. Deze materialen zijn brandgevaarlijk en kunnen de plastic onderdelen van de 
INDUCTIEVERWARMING oplossen of hard maken.

• Gebruik GEEN warmtekanon, magnetron of oven om onderdelen van de INDUCTIEVERWARMING 
te drogen.
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7 HET SPIRAALSNOER GEBRUIKEN

GEBRUIK: Het spiraalsnoer kan worden gebruikt om een lagerring van een ashuis of naaf, geroeste 
zuurstofsensoren, fuseekogels, spoorstangen, koppelingen van uitlaten en dergelijke los te maken.

14. Volg de instructies uit het hoofdstuk “Gebruik voorbereiden” zorgvuldig op.

15. Steek één uiteinde van het spiraalsnoer in één van de connectoren en draai de vingerschroef 
stevig vast.

16. Draai de spiraal minimaal drie keer rond het werkstuk dat verhit moet worden. 

17. Steek het andere uiteinde in de tweede connector en draai de vingerschroef stevig vast.

18. Druk op de aan/uit-schakelaar om de INDUCTIEVERWARMING aan te zetten tot het werkstuk 
zover verhit is dat de roest of corrosie loslaat.

19. Laat de aan/uit-schakelaar los om het apparaat uit te zetten. 

8 CARROSSERIEKUSSEN GEBRUIKEN (optioneel)

GEBRUIK: Gebruik het carrosseriekussen om stickers, plakkers, verlijmde ruiten, logo’s en sierstrips te 
verwijderen. 

20 Houd u zorgvuldig aan de instructies uit het hoofdstuk “Gebruik voorbereiden”.

21 Steek de uiteinden van het carrosseriekussen in de connector en draai de vingerschroeven stevig 
vast.

22 Druk op de aan/uit-schakelaar om de INDUCTIEVERWARMING aan te zetten.

23 Plaats het carrosseriekussen enkele seconden op het onderdeel dat verwijderd moet worden. 

24 Als u niet precies weet hoe dit werkt, test het dan eerst op een oud stuk plaatwerk uit.

25 Als u het onderdeel los kunt trekken, kunt u het carrosseriekussen opnieuw op het onderdeel 
plaatsen en blijven trekken om geleidelijk het hele onderdeel los te krijgen.

26 Laat de aan/uit-schakelaar los om het apparaat uit te zetten.

9 PROBLEMEN OPLOSSEN

De omvormer in de INDUCTIEVERWARMING stopt als de inwendige onderdelen oververhit raken, maar 
de hulpstukken hebben GEEN bescherming tegen oververhitting. 
Aanbevolen wordt de INDUCTIEVERWARMING in een schakelcyclus van 3 MINUTEN te gebruiken. (3 
minuten aan, 3 minuten uit)

Als het apparaat plotseling uitgaat, moet u controleren dat de stekker nog steeds in een stopcontact zit en 
de voedingsspanning nog aan staat. Controleer bij gebruik van een verlengsnoer of dit niet beschadigd is.

Laat het apparaat minimaal 30 minuten afkoelen voordat u opnieuw probeert het te gebruiken. Neem 
contact op met service@toolconnection.co.uk als de problemen voortduren. 

Een te laag uitgangsvermogen kan door een onjuist verlengsnoer of een beschadigd hulpstuk worden 
veroorzaakt. Gebruik een verlengsnoer van 10 m met een draaddiameter van 1,5 mm of een verlengsnoer 
van 20 m met een draaddiameter van 2,5 mm. Gebruik maximaal één verlengsnoer.

Neem contact op met service@toolconnection.co.uk als u andere problemen ondervindt.

CAUTION



1 Safe Use of the Heat Inductor

A Algemene veiligheidsinstructies

 Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt. Wanneer onderstaande instructies niet 
worden opgevolgd, dan kan elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel optreden.

• Controleer of de werkomgeving goed geventileerd is, droog is en vrij van obstakels.
• Houd de werkomgeving altijd schoon en goed verlicht
• Houd omstanders, kinderen, bezoekers en dieren weg wanneer de inductieverwarming wordt 

gebruikt, omdat deze kunnen afleiden.
• Houd altijd een volledig gevulde brandblusser of een branddeken bij de hand wanneer de 

inductieverwarming wordt gebruikt
• Zorg dat er in en bij het werkgebied geen brandbare materialen aanwezig zijn wanneer de 

inductieverwarming wordt gebruikt
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B Persoonlijke veiligheidsinstructies

• Personen met een pacemaker of enige andere elektronische of metalen implantaten MOGEN het 
gereedschap NIET GEBRUIKEN en moeten altijd op een afstand van minimaal 1 meter (3 voet) van 
gebruikers van de inductieverwarming verwijderd blijven.

• De door het apparaat gegenereerde magneetvelden reiken maar enkele centimeters ver, maar zij 
vormen toch een ernstig gevaar voor de juiste werking van implantaten in de gebruiker en eventuele 
omstanders. 

• Gebruik de inductieverwarming niet op een afstand van minder dan 150 mm (6 inch) van enig onderdeel 
van een airbagsysteem. De door de inductieverwarming gegenereerde warmte kan de drijfstof in de 
airbag ontbranden waardoor de airbag zonder voorafgaande waarschuwing explosief kan worden 
opblazen. Zie de onderhoudsinstructies van de auto voor de juiste locatie van airbags voordat u de 
inductieverwarming gebruikt.

 Spiralen, spiraalkabels en carrosseriekussens zijn na gebruik heet. Behandel deze voorzichtig als u ze 
plaatst of verwijdert.

• Gebruik de inductieverwarming niet onder invloed van alcohol of medicijnen.
• Draag bij het werken met de inductieverwarming geen metalen voorwerpen als sieraden (ringen, 

horloges, kettingen, identificatieplaatjes, piercings) of gespen. 
• De inductieverwarming kan dergelijke metalen voorwerpen zeer snel verhitten, waardoor brandwonden 

kunnen ontstaan of de kleding zelfs vlam kan vatten.
• Verwijder alle losse munten, sleutels, kettingen, zakmessen, klein gereedschap en alle andere metalen 

voorwerpen in of op uw kleding voordat u met de inductieverwarming werkt. 
• De inductieverwarming kan dergelijke metalen voorwerpen zeer snel verhitten, waardoor brandwonden 

kunnen ontstaan of de kleding zelfs vlam kan vatten.
• Draag geen kleding met metalen klinknagels, knopen op de heupband of zakken of ritssluitingen 

wanneer u met de inductieverwarming werkt. 
• De inductieverwarming kan dergelijke metalen voorwerpen zeer snel verhitten, waardoor brandwonden 

kunnen ontstaan of de kleding zelfs vlam kan vatten.
• Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met de inductieverwarming werkt. 
• Dampen en rook van hete of brandende lijmstoffen zijn giftig. Draag een geschikt masker met dubbel 

filter (stof en rook) 
• Draag brandwerende handschoenen wanneer u met de inductieverwarming werkt omdat metaal zeer 

snel verhit. U kunt uw handen en vingers erg snel verbranden wanneer u probeert onderdelen van hete 
metalen oppervlakken te verwijderen.

5 GEBRUIK VAN VOORGEVORMDE SPIRALEN

GEBRUIK: Gebruik de voorgevormde spiraal (Preformed Coil™) om moeren, bouten, schroeven, 
afzettingen, scharnieren, bouten van uitlaatspruitstukken, sensoren enz. te verhitten.

De levensduur van een voorgevormde spiraal kan verlengd worden door voorwerpen precies zolang te 
verhitten dat de roest loslaat. Aanbevolen wordt wat ruimte tussen de spiraal en het werkstuk te laten 
omdat de isolatie van de spiraal door kan branden wanneer deze direct tegen het hete materiaal wordt 
gehouden.

1. Houd u zorgvuldig aan de instructies uit het hoofdstuk “Gebruik voorbereiden”.

2. Gebruik een spiraal van de juiste afmetingen die goed om het werkstuk

3. (moer, bout enz.) past met een luchtspleet van 5 mm.

4. Steek de uiteinden van de spiraal in de connector en draai de vingerschroeven stevig vast.

5. Plaats de spiraal gecentreerd over het werkstuk.

6. Druk op de aan/uit-schakelaar om de INDUCTIEVERWARMING aan te zetten tot het werkstuk 
zover verhit is dat de roest of corrosie loslaat.

 Tip:  
Meestal hoeft een moer niet roodgloeiend te worden gestookt om de roest of corrosie te laten 
loslaten.

7. Laat de aan/uit-schakelaar los om het apparaat uit te zetten.

6 DE YOU-FORM-SPIRAAL GEBRUIKEN (OPTIONEEL)

GEBRUIK: De You-Form-spiraal kan zo worden gevormd dat deze om voorwerpen met een afwijkende 
vorm past en werkt dan net als de voorgevormde spiralen.

8. Houd u zorgvuldig aan de instructies uit het hoofdstuk “Gebruik voorbereiden”.

9.  Draai de spiraal om een voorwerp met dezelfde afmetingen als het werkstuk.

 Tip: Het optimale aantal windingen is 3 of 4.

10. Steek de uiteinden van de You-Form-spiraal in de connector en draai de vingerschroeven stevig 
vast. 

11. Plaats de spiraal gecentreerd over het werkstuk.

12. Druk op de aan/uit-schakelaar om de INDUCTIEVERWARMING aan te zetten tot het werkstuk 
zover verhit is dat de roest of corrosie loslaat. 

 TIP: Meestal hoeft het werkstuk niet roodgloeiend te worden gestookt om de roest of corrosie te 
laten loslaten.

13. Laat de aan/uit-schakelaar los om het apparaat uit te zetten.

CAUTION

DANGER

WARNING

WARNING



3 UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK

Het netsnoer moet in een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning worden gestoken voor een 
goede aarding. De voedingseenheid (1) zet de 230 V 50 Hz wisselspanning in een sterke stroom 
om. Steek een voorgevormde spiraal (7), het spiraalsnoer (8), de YOU-FORM spiraal (9) of het 
carrosseriekussen (10) in de connector voor de spiralen (13) en zet deze met de vingerschroeven (14) vast. 
De spiraal zet de stroom in een hoogfrequent magneetveld om.

Dit magneetveld raakt het metalen geleidende oppervlak van het te bewerken onderdeel (bijv. een moer of 
bout) en brengt de elektronen in het metaal via elektromagnetische inductie in trilling. 

De kinetische energie van de trillende elektronen wordt als warmte gedissipeerd, waardoor het metaal 
binnen het werkgebied van het gereedschap snel verhit. 

De INDUCTIEVERWARMING kan ferrometalen en legeringen hiervan snel verhitten, maar heeft geen 
invloed op niet-ferrometalen, glas, plastic, hout, stoffen en andere niet-geleidende materialen. 

Het apparaat wordt met de aan/uit-schakelaar (12) aan en uit gezet. Druk de schakelaar in om het 
apparaat aan te zetten. Het apparaat blijft AAN staan zolang de schakelaar ingedrukt blijft. 
Laat de schakelaar los om het apparaat UIT te zetten. Haal het snoer van de INDUCTIEVERWARMING uit 
het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
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C  Elektrische veiligheidsinstructies

 Monteer of verwijder geen spiraal, spiraalsnoer of carrosseriekussen als de inductieverwarming op 
een stopcontact is aangesloten.

• Controleer voordat u de inductieverwarming in het stopcontact steekt of de netspanning maximaal 
10% afwijkt van de op het etiket vermelde spanning. Als de netspanning teveel afwijkt van de op het 
etiket vermelde spanning, dan kan dat een gevaar opleveren en schade aan de inductieverwarming 
veroorzaken.

• Controleer of de inductieverwarming op een deugdelijk geaard stopcontact is aangesloten. 
(randaarde)

•  Gebruik de inductieverwarming niet in de regen, onder vochtige omstandigheden of onder water. 

 Wanneer de inductieverwarming aan water of andere vloeistoffen wordt blootgesteld, kan gevaar op 
een elektrische schok ontstaan. 

    
• Gebruik alleen de hulpstukken die door The Tool Connection Ltd worden geleverd. Gebruik van niet-

goedgekeurde hulpstukken kan de inductieverwarming beschadigen en de garantie doen vervallen.

• Laat de inductieverwarming niet in een stopcontact zitten als deze niet in gebruik is.

• Een beschadigd snoer kan gevaar op een elektrische schok opleveren: knik, buig of plet een 
netsnoer niet en knip of snijd er niet in. Til de inductieverwarming nooit aan het netsnoer op. 

• Houd het snoer weg bij hitte, olie, scherpe randen en/of bewegende onderdelen. 

• Gebruik de inductieverwarming niet als het snoer beschadigd is. Snoeren kunnen niet worden 
gerepareerd maar moeten worden vervangen. 

     Gebruik geen hulpstukken met beschadigde isolatie. Gebruik van beschadigde hulpstukken kan 
vonken veroorzaken en levert brandgevaar op. Bij gebruik van beschadigde hulpstukken vervalt de 
garantie.

 DE INDUCTIEVERWARMING MAG OP GEEN ENKEL MATERIAAL GEDURENDE MEER DAN 
DRIE MINUTEN WORDEN GEBRUIKT

D Brandgevaar

 Het verhitten van spuitbussen of blikken verf, andere onder druk staande of afgesloten verpakkingen 
voor brandstof, gassen onder druk of vloeistoffen is gevaarlijk. 

 De door de inductieverwarming gegenereerde hitte kunnen dergelijke verpakkingen laten exploderen 
en de inhoud vlam laten vatten. Probeer dergelijke voorwerpen niet met de inductieverwarming te 
verwarmen.

• Gebruik geen hulpstuk waarvan de isolatie beschadigd is. Beschadigde isolatie kan bij contact met 
een auto vonken veroorzaken. Dit kan gevaar op brand opleveren, met name bij het werken op of bij 
brandstofleidingen en/of brandstoftanks.

• Bij gebruik van beschadigde hulpstukken vervalt de garantie.

4  GEBRUIK VOORBEREIDEN

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u 
de INDUCTIEVERWARMING gebruikt. LET IN HET BIJZONDER OP DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN 
HOOFDSTUK 1.

A Gebruik van een generator en omvormer  

 De INDUCTIEVERWARMING is ontworpen voor gebruik met een netspanning van 230 V 
wisselspanning en 50 Hz en kan zonder schade op te lopen werken met wisselspanning tot 
250 V.

B Generator

 Mobiele generatoren, in het bijzonder goedkope apparaten met een vermogen van maximaal 
4 kW, zijn niet geregeld en kunnen een spanning van meer dan 250 V genereren die het 
apparaat kan beschadigen en waardoor de garantie vervalt. Als u niet zeker bent over de 
generator die voor de INDUCTIEVERWARMING gebruikt gaat worden, raadpleeg dan een 
elektricien om de uitgangsspanning van de generator met een digitale spanningsmeter te 
meten. 

 Meet de spanning bij een warme generator zonder belasting. Bij bepaalde generatoren kan 
de spanning verlaagd worden door het toerental te verlagen.

C Omvormer

 Gebruik van een gelijk/wisselspanningsomvormer: gebruik alleen omvormers die een 
sinusvormige spanning leveren en een vermogen hebben van minimaal 2 kW. 

Bij gebruik van omvormer die een blokvormige of gemodificeerde sinusvormige spanning 
levert vervalt de garantie.

Neem met The Tool Connection Ltd contact op voordat u met uw INDUCTIEVERWARMING 
wilt werken als u vragen hebt over de hierboven vermelde instructies.

CAUTION

DANGER

DANGER

WARNING

WARNING

CAUTION

CAUTION

WARNING



2 ONDERDELEN

1. Voeding
2.  Serienummer
3.  Opbergkoffer (niet afgebeeld)
4.  Modelnummer
5.  Netsnoer en stekker 230 V wisselspanning
6.  Ventilator (uiteinde)
7.  2 x Voorgevormde spiraal - 19mm
8.  Spiraalsnoer
9.  Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)
10.  Aan/uit-schakelaar
11.  Connector voor spiraal 
12.  Vingerschroef
13.  Led

6 7

E Veiligheidsinstructies

 
Gebruik de inductieverwarming niet zonder aangesloten hulpstuk. Controleer of het hulpstuk goed 
bevestigd is en de vingerschroeven stevig zijn vastgedraaid. 

Gebruik de inductieverwarming niet langer dan de opgegeven schakelcyclus: DRIE minuten aan 
gevolgd door DRIE minuten uit.

• Het moederbord bevat een bescherming tegen oververhitting, maar de hulpstukken beschikken niet 
over een bescherming tegen oververhitting en mogen niet langer dan DRIE minuten aaneengesloten 
worden gebruikt.

• Controleer of de ventilator draait als het apparaat aan staat. Als de ventilator niet draait, mag de 
inductieverwarming NIET worden gebruikt en moet contact met The Tool Connection Ltd worden 
opgenomen.

Bij gebruik van een “YOU-FORM” spiraal of spiraalsnoer, mogen niet meer dan vier windingen worden 
gemaakt. De beste resultaten worden met minimaal 2 en maximaal 3 of 4 windingen bereikt.

  De inductieverwarming mag niet onbewaakt worden gelaten als deze aan staat. 
• Controleer voor een goede koeling en voor een lange levensduur van de inductieverwarming 

of voldoende schone lucht kan worden aangezogen en of de ventilatieopeningen van de 
inductieverwarming vrij van stof en verontreinigingen zijn zodat het apparaat voldoende koellucht 
kan krijgen.

• De inductieverwarming kan niet gerepareerd worden. Het apparaat bevat geen onderdelen die door 
de gebruiker kunnen worden vervangen met uitzondering van de spoelen. 

Neem voor reparatie of onderhoud contact op met service@toolconnection.co.uk.
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