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

A Steinel Austria GmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 · A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470 · Fax: +43/1/2020189 · info@steinel.at

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

GB STEINEL U.K. LTD.
25, Manasty Road · Axis Park · Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700 · Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

IRL Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park 
Kilshane Drive · Ballycoolin Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120 · Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie

F STEINEL FRANCE SAS
ACTICENTRE - CRT 2 · Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20 · info@steinelfrance.com

NL VAN SPIJK AGENTUREN
Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT · De Scheper 260
5688 HP OIRSCHOT · Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795 · vsa@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

B VSA handel Bvba
Hagelberg 29 · B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050 · Fax: +32/14/256059
info@vsahandel.be · www.vsahandel.be

L Minusines S.A.
8, rue de Hogenberg · L-1022 Luxembourg
Tél. : (00 352) 49 58 58 1 · Fax : (00 352) 49 58 66/67
www.minusines.lu

E SAET-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
saet94@saet94.com

I STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2 · I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231 · Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it · www.steinel.it

P Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11
P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.: +351/234/484031 · Fax: +351/234/484033
pronodis@pronodis.pt · www.pronodis.pt

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

DK Roliba A/S
Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357 · Fax: +45 6593 2757 · www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki
Tel.: +358/207 638 000 · Fax: +358/9/673 813
www.hedtec.fi/valaistus · lighting@hedtec.fi

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

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

PL "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3980861 · Fax: +48/71/3980819
firma@langelukaszuk.pl

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

TR EGE SENSORLU AYDİNLATMA İTH. İHR. TİC. VE PAZ. Ltd. STİ.
Gersan Sanayi Sitesi 2305 · Sokak No. 510
TR-06370 Bati Sitesi (Ankara)
Tel.: +90/3 12/2 57 12 33 · Fax: +90/3 12/2 55 60 41
ege@egeithalat.com.tr · ww.egeithalat.com.tr
ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNIK MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tersane Cad. No: 63 · 34420 Karaköy / İstanbul
Tel. +90/212/2920664 Pbx. · Fax. +90/212/2920665
info@atersan.com · www.atersan.com

H DINOCOOP Kft
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

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

EST FORTRONIC AS
Teguri 45c · EST 51013 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 · info@fortronic.ee

SLO Log-line d.o.o.
Suha pri predosljah 12 · SLO-4000 Kranj
Tel.: +386 42 521 645 · Fax: +386 42 312 331
info@log-line.si · www.log.si

SK NECO SK, a.s.
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10 · Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk · www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL
Parc Industrial Metrom · RO - 500269 Brasov · Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00 · Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedricha Smetane 10 · HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77 · f/ 00385 1 388 02 47
daljinsko-upravljanje@inet.hr · www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA
Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740 · Fax: 00371 67552850 · www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68 · 1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4 · Факс: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RUS Инструмeнт
Представитель в России: 
Телефон: (495) 543-9700 
info@steinel-russia.ru · www.steinel-russia.ru

CN STEINEL China
Representative Office
Shanghai Rm. 21 A-C, · Huadu Mansion No. 838 
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn · info@steinel.net
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BruksanvisningS

Vänligen läs igenom denna bruksanvis-
ning innan ni använder limpistolen.  
Det är nödvändigt att man använder 
verktyget enligt anvisningarna för att 
man ska få lång livslängd och korrekt 
drift. Vi hoppas ni får stora nytta av er 
limpistol Neo 2.

För detta dokument

Läs och förvara bruksanvisning på  
korrekt sätt. 
- kopiering av denna bruksavisning får ej 
göras utan vårt medgivande

- Vi förbehåller för eventuella tekniska 
förändring

Innan användning
 Kontrollera att produkten inte 

är skadad (nätkabel, hus, 
kontakter). Använd inte pro-
dukten vid eventuella skador.

 Använd inget flytande eller 
pastamjukt lim

 Limmet blir mycket varmt 
190° C

  Brännfara
  Vid hudkontakt med 

varmt lim: Spola huden med 
kallt vatten. Avlägsna inte lim-
met före avkylningen. I nödfall 
sök läkare. Vid ögonkontakt 
med varmt lim: Skölj genast 
ögon med rinnande vatten, 
fortsätt i minst 15 min. Upp-
sök därefter genast läkarvård.

Säkerhetsanvisningar

 Använd verktyget endast i 
torra utrymmen.

 Använd inte verktyget i när-
heten av brännbara material

 Ställ inte verktyget på lättan-
tändliga underlag och lättan-
tändlig omgivning

 (t.ex. papper, textil etc.)
 Limytorna måste vara fria 

från fett, torra och absolut 
rena.

 Låt droppar av lim som ham-
nar på kläder sitta kvar tills 
de har svalnat

 Provlimma först med en liten 
bit av materialet.

 Limspill tar man enklast bort 
när det har svalnat (kall  
omgivning)

  Dra inte ut limstaven  
 ur limpistolen. Varmt 
lim kan följa med och orsaka 
skador

 Lämna inte limpistolen 
utan uppsikt så länge den är 
igång.

 Produkten är inte avsedd 
att användas av barn yngre 
än 8 år och personer med 
nedsatta fysiska och mentala 
färdigheter eller som saknar

 erfarenhet och/ eller kunskap, 
utan överinseende eller fått 
instruktioner av en person 
med erfarenhet och kunskap

 av produkten. Verktyget är 
inte avsett att användas av 
barn. Var uppmärksam på  
att barn inte leker med  
verktyget.

	Bäst limresultat och lång 
livslängd på limpistolen får 
man med STEINEL limstavar.

USB-laddkabel
	Håll laddstationen ren.  

Vid nedsmutsning av  
laddstationen kan elektriska  
stötar uppstå.

	Förvara verktyget i tempera-
tur mellan 0 – 35° C

	Ladda endast limpistolen 
med den medlevererade 
USB-laddaren (av typ CS-
3B050070FG eller 15.3841). 
Ladda inga andra batterier 
i laddaren, då är det risk för 
brand och explosion.

Batteri
	Öppna inte limpistolen och 

batteriet. Då är det stor risk 
för kortslutning. Batteriet får 
inte tas bort eller bytas. Vänd 
er i så fall till närmaste åter-
försäljare.

		Ett Li-Ion batteri kan lad-
das ur många gånger utan 
att livslängden förkortas. Ett 
avbrott av laddningen skadar 
inte batteriet.

	Om man inte ska använda 
limpistolen på ett tag, bör 
man förvara den med full-
laddat batteri. Det förlänger 
batteriets livslängd.

	Vid skada eller felaktig  

Användningsområde

Det här verktyget är avsett för lim som 
är fritt från lösningsmedel och används 
för reparation, dekoration och hobbyar-
beten.

användning av batteriet kan 
fukt (ånga) komma ut från 
batteriet. I så fall vädra och 
uppsök frisk luft, vid besvär 
med luftvägar uppsök läkarna.

Materialanvändning

Allroundlim för reparation, dekoration 
och hobby-arbeten, avsedd för papper, 
kartong, kork, trä, läder, textil, plast,  
keramik, kakel m.m.
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Produktbeskrivning

a Startknapp Av/På
b Frammatning av lim
c LED-lampa
d Uttag för laddkabel
e USB-nätadapter
f Limstav

Funktion och användning

■ Vid första användningstillfället bör 
man ladda batteriet i 5 timmar för att 
förlänga livslängden för batterier  
(se laddning/drift).

■ Stick in limstaven baktill på värmeka-
nalen.

■ Vid första användningstillfället måste 
trycka några gånger på frammatning-
en för att fylla värmekammaren med 
lim. Man kan också behöva trycka lätt 
på limstaven för att få igång frammat-
ningen.

■ För att man inte av misstag ska kunna 
starta limpistolen måste startknap-
pen vara intryckt ca 2 sekunder.  
En grön Led blinkar i 15 sekunder.

■ Tryck in frammatning för limmet och 
applicera limmet i lagom dos.

■  Pressa kraftigt ihop det limmade ma-
terialet.

■ Redan efter ca. 2 minuter är limfogen 
fullt belastningsbar.

■ Applicera limmet som punkter vid 
stora och långa limytor.

■  Formskum ( t. ex styropor) kan enkelt 
limmas. Viktigt är att limmet

 inte appliceras på styroporplasten 
utan på det andra materialet.

■  Vid limning av textil och läder bör lim-
fogen läggas som en ringlande linje.

■ Se till att verktyget kyls efter  
användning.

Laddning - användning

Batteriet till Neo 2 levereras med delvis 
laddat batteri. Vid en första laddning tar 
det ca 2-3 timmar innan batteriet är full-
laddat. Under laddning av batteriet kan 
Neo 2 inte användas. Batteri kan laddas 
ur många gånger utan att livslängden 
förkortas. Ett avbrott av laddningen ska-
dar inte batteriet. Tack vare Elektronisk 
Cell Skydd (ECP) är batteriet skyddat 
mot djupurladdning. När batteriet är ur-
laddat stängs Neo 2 av.

Laddnings faser USB-laddstation

Knapp LED röd LED grön

PÅ/AV Batteriet laddas.
Limpistolen kan användas under en begränsad tid

Klar att använda, batteriet laddat

 
Användning/limning

Knapp LED röd LED grön

PÅ Laddad. Tryck på startknappen i ca 2 sek.
Grön LED-lampa blinkar i 15 sek.

Limpistolen är i drift
Efter 5 minuter stängs limpistolen av automatiskt, 
varje användningstillfälle återställer tiden.

Limpistolen är i drift
Efter 5 minuter stängs limpistolen av automatiskt, 
varje användningstillfälle återställer tiden.

Röd LED-lampa blinkar efter 20 minuters använd-
ning. Limpistolen kan dock användas i ytterligare 
10 min.

Röd LED-lampa blinkar 1x.
Batteriet är urladdat, ladda batteriet i  
laddstationen.

Mått:  157 x 47 x 158 mm 
Spänning:  100-240 V, 50/60 Hz, Micro-USB-laddare
Batterispänning:  3,6 V Lithium-Ionen-batteri
Uppvärmingstid:  15 sek.
Drifttid batteri:  ca. 30 min.
Laddningstid:  90% på 3 h
Smälttemperatur:  ca. 170 °C (elektroniskt reglerat)
Rekommenderad limstavar:  Original STEINEL Cristal-limstavar,  
 Art-Nr 040413 /Ultrapower-Sticks,  
 Art-Nr 0405005 (Ø 7 mm)

Tekniska data
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Överensstämmelseför-
säkran

Produkten uppfyller
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
RoHS-direktivet 2011/65/EG
WEEE-direktivet 2012/19/EG

Återvinning

Uttjänta och gamla bat-
terier får inte slängas som 
hushållsavfall.
Dessa lämnas för återvin-
ning. En uttjänt eller de-
fekt produkt ska sorteras 

som elektronikskrot.

Endast för EU-länder
Enligt riktlinjerna RL 2006/66/EG måste 
defekta eller förbrukade batterier åter-
vinnas. Dessa kan lämnas in på Elkret-
sens återvinningsstationer.

Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad 
med största noggrannhet. Den är 
funktions- och säkerhetstestad enligt 
gällande föreskrifter och har därefter 
genomgått en stickprovskontroll. Steinel 
garanterar felfri funktion. Garantin gäller i 
36 månader respektive 500 driftstimmar 
från inköpsdagen. Vi återgärdar fel som 
beror på material- eller tillverkningsfel. 
Garantin innebär att varan repareras el-
ler att defekt del byts ut enligt vårt val. 

Garantin omfattar inte skador på förslit-
ningsdelar t.ex. värmeelement, nätkabel 
samt slitage och skador orsakade av 
felaktig hanterande av produkten eller 
bristande underhåll och skötsel. Följ-
skador på främmande föremål ersätts 
ej. Garantin gäller endast då produkten, 
som inte får vara isärtagen, sändes väl 
förpackad med fakturakopia eller kvitto 
(inköpsdatum och stämpel) till vår repre-
sentant eller lämnas in till inköpsstället 
för åtgärd inom 6 månader efter skadans 
uppkomst.
Reparationsservice: Efter garantins ut-
gång eller vid fel som inte omfattas av 
garantin kan produkten repareras på vår 

verkstad. Vänligen kon-
takta oss innan Ni sänder 
tillbaka produkten för 
reparation.


