
Gluematic 3002 / Gluefix
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DSTEINEL-Schnell-Service
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188 · Fax:+49/5245/448-197 · www.steinel.de 

AI. MÜLLER
Peter-Paul-Str. 15 · A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel.: +43/2246/2146 · Fax: +43/2246/25466 · www.imueller.at

�PUAG AG
Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 · www.puag.ch

�STEINEL U.K. LTD.  
37, Manasty Road · Orton Southgate · GB-Peterborough PE2 6UP
Tel.: +44/1733/238-265 · Fax: +44/1733/238-270 
www.steineluk.com

�SOCKET TOOL COMPANY 
8, Queen Street · IRL-Dublin 7 
Tel.: +353/1/8725433 · Fax: +353/1/8725195
sockettool@eircom.net

FDUVAUCHEL S.A.
ACTICENTRE - CTR 2  
Rue des Famards - Bat. M - Lot 3 · F-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20303400 · Fax: +33/3/20303420  
www.duvauchel.com

�VSA HEGEMA B.V. 
Christiaan Huygensstraat 4 · NL-3291 CN Strijen
Tel.: +31/78/6744444 · Fax: +31/78/6743113 
www.vsahegema.nl

VAN SPIJK AGENTUREN B.V.
Postbus 2, NL-5688 ZG Oirschot
De Scheper 260, NL-5688 HP Oirschot
Tel.: +31/499/571810 · Fax: +31/499/575795 · www.vanspijk.nl

BVSA handel Bvba
Fabriekstraat 145 · B-3900 Overpelt
Tel.: +32/11/660720 · Fax: +32/11/660729 · www.vsahandel.be

LA. R. Tech.
19, Rue Eugène Ruppert, Cloche D’Or · BP 1044
L-1010 Luxembourg
Tel.: +352/49/3333 · Fax: +352/40/2634 · www.artech.lu

ITHOELKE DISTRIBUZIONE S.N.C.
Via Adamello 2/4 · I-22070 Locate Varesino (Como)
Tel.: +39/331/836911 · Fax: +39/331/836913 · www.thoelke.it

ESAET-94 S.L. 
C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80 · www.saet94.com

PPronodis-Soluções 
Tecnológicas, Lda · Rua do Caseiro no 87 A/B Vilar 
P-3810-078 Aveiro
Tel.: +351/234/484031 · Fax: +351/234/484033
www.pronodis.pt

SKARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4 · S-55302 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se

�BROMMANN
Ellegaardvej 18 · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45/7442 8862 · Fax: +45/7443 43 60 · www.brommann.dk

�Oy Hedtec AB
Mänkimiehentie 4 · FIN-02780 Espoo
Tel.: +358/9/682881 · Fax: +358/9/68284278 · www.hedtec.fi

NVilan AS
Tvetenveien 30 B · N-0666 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 · www.vilan.no

�PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021 · Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr

�EGE SENSÖRLÜ AYDINLATMA ‹TH. 
‹HR. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹.
GERSAN SAN. S‹TES‹ 659. 
SOKAK · NO:510 · BATIKENT/ANKARA
Tel.: +90/312/2571233 · Fax: +90/312/2556041
www.egeaydinlatma.com

�ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126 · Fax: +420/515/244347
www.elnas.cz

�LANGE ŁUKASZUK Sp.j.
Byków 25a · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3 98 08 861 · Fax: +48/71/3 98 19
www.langelukaszuk.pl

HDINOCOOP KFT.
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest XI
Tel.: +36/1/3 19 30 64 · Fax: +36/1/3 19 30 66
www.dinocoop.hu

�KVARCAS
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031 · www.kvarcas.lt

�FORTRONIC AS
Teguri 45c · EST 50113 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 · www.fortronic.ee

�LOG Zabnica D.O.O.
Podjetje Za Trgovino Srednje Bitnje 70
SLO-4209 Zabnica
Tel.: +386/42/312000 · Fax: +386/42/312331 · www.log.si

�Neco s.r.o.
Ruzová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 44 14 55 · Fax: +421/42/4 44 14 56
www.neco.sk

�STEINEL Trading s.r.l.
Str. Lunga 123 · RO-507055 Cristian-Brasov
Tel.: +40/2 68/25 74 00 · Fax: +40/2 68/25 76 00
www.steinel.ro

�Daljinsko Upravljanje d.o.o.
B. Smetane 10 · HR-10 000 Zagreb
Tel.: +3 85/1/3 88 02 47 · Fax: +3 85/1/3 88 02 47
daljinsko-upravljanje@zg.t-com.hr

�Ambergs SIA
Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: +3 71/7/55 07 40 · Fax: +3 71/7/55 28 50
www.ambergs.lv

�IT und R GmbH
Kuibyshev Str. 78 · RUS-620026 Ekaterinburg
Tel.: +7/34 32/24 23 23 · Fax: +7/34 32/61 61 65
itr@ural.ru
SVETILNIKI
Str. Malaya Ordinka, 39 · RUS-113184 Moskau
Tel.: +7/95/2 37 28 58 · Fax: +7/95/2 37 11 82
goncharov@o-svet.rz
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BruksanvisningS

� Sätt fast stödbygeln och 
skjut in de extra långa 
limstavarna (200 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.

� Kontrollera att apparaten
inte är skadad innan den
tas i bruk (elkabel, hölje,
etc.). Är den skadad får
den inte användas.

� Reparationer får endast
företas av behörig 
personal.

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

� Använd inga flytande lim
eller lim i pastaform.

� Limmet blir 200° C varmt.
Se upp för brännskador!

� Limpistolen får endast 
användas i torra utrymmen.

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

� Lämna aldrig limpistolen
utan uppsyn.

� Förvaras oåtkomligt för
barn!

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

� Vid längre pauser i arbe-
tet (mer än 30 min.), dra
ur kontakten.

� Överflödiga limrester kan
avlägsnas utan problem
med en uppvärmd kniv.
Dra alltid ut nätkontak-
ten ur vägguttaget först.

� Med STEINELS limstavar
kan limfogar och limstäl-
len målas över och också
lösas upp igen genom
upphettning.

� 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 varm. Tryck 
inte fram med våld!

� Ett stort tryck på ovansi-
dan kan medföra att lim-
staven kläms fast i limpis-
tolen och blockerar fram-
matningen. Värm pistolen
i så fall i ca. 10 min och
dra sedan tillbaka limsta-
ven 3 – 5 mm. Skulle
limstaven sitta fast för
djupt i limpistolen, kan
man värm änden på en
annan limstav och trycka
in den i limpistolen. Vänta
en stund och dra sedan
tillbaka båda limstavarna.

� Limstaven får inte
dras ut ur limpistolen

med en gång. Varmt lim
som finns i limpistolen kan
orsaka skada.

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

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 a Directiva
do Conselho "Baixa tensão"

06/95/CE e a directiva do
Conselho "Compatibilidade

electromagnética"
(04/108/CE).

S
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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 och EMC-
direktivet 2004/108/EG

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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