
Gluematic 3002 / Gluefix
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BruksanvisningS

� Sätt fast stödbygeln och 
skjut in de extra långa 
limstavarna (250 mm).
I handeln finns även 
45 mm och 90 mm
limlimstavar att välja på.

� Ställ pistolen på bygeln.
(använd ev. papp- eller
träunderlag)

� Värm upp pistolen ca
7 min.

� Mata fram limmet och
stryk det på den ena
ytan.

� Pressa kraftigt samman
materialen som skall 
limmas ihop och gör ev.
korrigeringar.

� Redan efter en mycket
kort tid (ca 2 min.) har
limfogen fått full hållfast-
het.

� Punktlimning rekommen-
deras vid arbeten på sto-
ra och långsträckta ytor.

� Också skumplast ( t ex
frigolit) kan utan problem
limmas. Se dock bara till
att det varma limmet ap-
pliceras på underlaget
och inte på frigoliten.

� För limning av textilier
och liknande materiel 
bör limmet appliceras 
i våglinjer.

� Sätt limpistolen i hållaren
efter användning och låt
den kylas.

� Läs nog igenom bruk-
sanvisningen innan du
använder limpistolen

� Kontrollera att produk-
ten inte är skadad (nät-
kabel, hus, kontakter).
Använd inte produkten
vid eventuella skador.

� Håll alltid verktyget un-
der uppsikt. Lämna det
aldrig utan tillsyn.

� Produkten är inte av-
sedd att användas av
personer (även barn)
med nedsatta fysiska,
sensoriska och mentala
färdigheter eller som
saknar erfarenhet
och/eller kunskap, utan
överinseende eller fått
instruktioner av en per-
son med erfarenhet och
kunskap av produkten.

� Var uppmärksam på att
barn inte leker med
verktyget.

� Limpistolen får endast
användas i torra utrym-
men.

� Limpistolen får inte an-
vändas tillsammans med
lättantändliga eller
brännbara ämnen.

� Använd inget flytande
eller pastamjukt lim.

� Limmet blir 200° C
varmt. Brännfara! Vid
hudkontakt med varmt
lim: Spola huden med
kallt vatten. Avlägsna in-
te limmet före avkylning-
en. I nödfall sök läkare. 

� Använd skyddshandskar
vid arbete med limpisto-
len.

� Material som snabbt
kyls, t.ex. sten och me-
tall, bör man förvärma
innan limning.

� De ytor, som skall lim-
mas, måste vara fettfria,
torra och absolut rena.

� Bäst limresultat får man
om man genast trycker
samman delarna som
ska limmas.

� Vid längre pauser i arbe-
tet, mer än 30 minuter,
dra ur nätsladden från
vägguttaget.

� Överflödiga limrester
kan avlägsnas utan pro-
blem med en uppvärmd
kniv. Dra alltid ut näts-
ladden ur vägguttaget
först.

� Limfogen kan målas
över.

� Limdroppar tar man bäst
bort när de är kalla.

� Vid inmatning av en ny
limstav vänta en minut
så att den kalla staven
hinner bli uppvärmd.
Tryck inte fram den
nya limstaven med
våld!

Viktigt

22 23

Garantia de funcionamento

Este produto STEINEL foi
fabricado com todo o zelo e
o seu funcionamento e 
segurança verificados, de
acordo com as normas em
vigor, e sujeito a um contro-
lo por amostragem aleató-
ria. A STEINEL garante o
bom estado e o bom fun-
cionamento do aparelho.
O prazo de garantia é de 
36 meses a contar da data
de compra. Eliminamos 
falhas relacionadas com 
defeitos de material ou de
fabrico.
Se o cabo de ligação à rede
do aparelho for danificado,
só poderá ser substituído
por uma oficina de repara-
ção especificamente desig-
nada pelo fabricante.

A garantia inclui a repara-
ção ou a substituição das
peças com defeito, de acor-
do com o nosso critério, 
estando excluídas as peças
sujeitas a desgaste, os 
danos e as falhas origina-
dos por uma utilização ou
manutenção incorrecta. 
Excluem-se igualmente os
danos provocados noutros
objectos estranhos ao apa-
relho.
Os serviços previstos na 
garantia só serão prestados
caso o aparelho seja apre-
sentado bem embalado no
respectivo serviço de as-
sistência técnica, devida-
mente montado e acom-
panhado do talão da caixa
ou da factura (data da com-
pra e carimbo do revende-
dor) e duma pequena des-
crição do problema.

Serviço de reparação:
Depois de expirado o prazo
de garantia ou em caso de
falha não abrangida pela
garantia, o nosso serviço de
assistência técnica encarre-
gar-se-á da reparação do
seu aparelho. Basta enviar
o produto bem acondicio-
nado ao nosso centro de
assistência técnica mais
próximo de si.

Declaração de Conformidade
O produto cumpre as Diretivas do Conselho 
- "Baixa tensão" 2006/95/CE
- "Compatibilidade eletromagnética" 2004/108/CE
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Gluematic 3002 Gluefix
Tensão da rede: 100 – 240 V 100 – 240 V

(reg. progr. sem mudar (reg. progr. sem mudar
de potência) de potência)

Potência: fase de aquecimento 200 W, fase de aquecimento 175 W, 
fase de descanso aprox. 16 W, fase de descanso aprox. 16 W,
fase de trabalho aprox. 45 W fase de trabalho aprox. 40 W

Período de 
aquecimento: aprox. 7 minutos 7 – 8 minutos
Diâmetro cola de fusão: 11 mm 11 mm
Temperatura de fusão: 206° C 200° C
Bastões de cola: originais da originais da 

STEINEL e da Henkel STEINEL e da Henkel
Sob reserva de alterações técnicas.

Dados técnicos



Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är
tillverkad med största nog-
grannhet. Den är funktions-
och säkerhetstestad enligt
gällande föreskrifter och har
därefter genomgått en
stickprovskontroll. Steinel
garanterar felfri funktion.
Garantin gäller i 36 månader
från inköpsdagen. Vi åter-
gärdar fel som beror på ma-
terial- eller tillverkningsfel. 
En skadad nätkabel får en-
dast bytas ut av en behörig
serviceverkstad.

Garantin innebär att varan
repareras eller att defekt del
byts ut enligt vårt val. Ga-
rantin omfattar inte slitage
och skador orsakade av fel-
aktig hanterande eller av
bristande underhåll och
skötsel av produkten. Följs-
kador på främmande före-
mål ersätts ej. 
Garantin gäller endast då
produkten, som inte får vara
isärtagen, sändes väl för-
packad med fakturakopia
eller kvitto (inköpsdatum
och stämpel) till vår repre-
sentant eller lämnas in till
inköpsstället för åtgärd in-
om 6 månader till inköp-
sstället.

Reparationsservice:
Efter garantins utgång eller
vid fel som inte omfattas av
garantin kan produkten re-
pareras på vår verkstad.
Vänligen kontakta oss innan
Ni sänder tillbaka produkten
för reparation.

Deklaration
Produkten uppfyller:
- lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, 
- EMC-direktivet 2004/108/EG och

Gluematic 3002 Gluefix
Nätspänning: 100 – 240 V 100 – 240 V

(steglöst utan omkoppling) (steglöst utan omkoppling)
Effekt: Uppvärmning 200 W, Uppvärmning 175 W, 

Varmhållning 16 W, Varmhållning 16 W,
Limning ca 45 W Limning ca 40 W

Upphettningstid: ca 7 minuter 7 – 8 minuter
Diameter limstav: 11 mm 11 mm
Smälttemperatur: 206° C 200° C
Limstavar: STEINEL original och STEINEL original och 

Henkel-patroner Henkel-patroner
Förbehåll för tekniska förändringar.

Tekniska data

Förläggning av telefonkabel.

Användningsexempel Gluematic 3002

Användningsexempel Gluefix

Dekorera glas.

Transportsäker förslutning
av kartonger.

Vid modellbygge.

Limma trä detaljer.Limma kartonger.
24 25
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� Ett stort tryck på ovan-
sidan kan medföra att
limstaven kläms fast i
limpistolen och blocke-
rar frammatningen. 
Värm pistolen i så fall i
ca. 10 min och dra se-
dan tillbaka limstaven 
3 – 5 mm. Skulle limsta-
ven sitta fast för djupt 
i limpistolen, kan man
värm änden på en an-
nan limstav och trycka 
in den i limpistolen. Vän-
ta en stund och dra 
sedan tillbaka båda
limstavarna.

� Limstaven får inte
dras ut ur limpisto-

len med en gång. Varmt
lim som finns i limpisto-
len kan orsaka skada. 

� Gluematic 3002:
Vid byte av munstycke
var noga med att detta
blir ordentligt fastskruvat
(ca. 1 Nm).

� En felfri funktion av 
limpistolen kan endast
garanteras då limstavar
från STEINEL eller 
Henkel används.

� Reparationer får endast
utföras av behörig repa-
ratör.

� Förvara limpistolen oåt-
komligt för barn.

� Med STEINELS limsta-
var kan limfogar och lim-
ställen målas över och
också lösas upp igen
genom upphettning.


