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Säkerhetsanvisningar

Vi hoppas att du får stor glädje av din 
limpistol.

SE  Original-bruksanvisning
Läs noga igenom denna bruksanvisning 
före användningen. Bara vid sakkunnig 
hantering kan en lång, säker och felfri drift 
garanteras.

Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara 
det väl.
-  Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, 

även delar av texten, bara med vårt 
samtycke.

-  Ändringar som görs pga den tekniska 
utvecklingen, förbehålles.

Läs och beakta dessa 
anvisningar innan du 
använder apparaten. 
Om bruksanvisningen 
inte följs kan apparaten 
utgöra en källa till fara.
Vid användning av elek-
triska verktyg ska ned-
anstående, principiella 
säkerhetsåtgärder följas 
för att elektriska stötar, 
personskador och brand 
ska kunna undvikas. Vid 
försiktigo  hantering av 

verktyget finns det risk för 
brand och personskador.
Kontrollera verktyget före 
användningen beträffande 

skador (nätanslutning, 
hölje etc.). Ett skadat 
verktyg får inte användas.
Verktyget får inte lämnas 
utan uppsikt.
Var uppmärksam på att 
barn inte leker med verk-
tyget.

Ta hänsyn till hur 
omgivningen kan 
påverkas.
Elektriska verktyg får inte 
utsättas för regn. De får 
inte användas i fuktigt till-
stånd eller i blöt och fuktig 
omgivning. Var försiktig 
vid användningen av verk-
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Skydda kabeln mot vär-
me, olja och vassa kanter.

Se upp med giftiga  
gaser och an 
tändningsrisken.

Vid bearbetning av plast-
material, lacker och lik-
nande material kan giftiga 
gaser frigöras. 
Det finns risk för brand 
och antändning.
Använd för din egen sä-
kerhet endast tillbehör 
och extra utrustning som 
anges i bruksanvisningen 
eller som rekommenderas 
av verktygstillverkaren.
Användningen av andra 
verktyg och tillbehör än 
de som rekommenderas 
i bruksanvisningen eller 
i katalogen, kan leda till 
personskador. 

Reparationer får  
bara göras av en 
elfackman.
Detta elverktyg motsvarar 
tillämpliga säkerhetsbe-
stämmelser. Reparationer 
får bara utföras av en be-
hörig elfackman, annars 
finns risk för olyckor. Om 
verktygets nätanslutning 
skadas måste den bytas 
ut av tillverkaren eller dess 
kundtjänst eller av en an-
nan kvalificerad person för 
att undvika risker.

Förvara dessa säker
hetsanvisningar vid 
verktyget.

Säkerhetsanvisningar

tyget i närheten av bränn-
bara material. Rikta det 
aldrig mot ett och samma 
ställe under en längre tid. 
Använd det aldrig i explo-
sionsfarlig miljö. Värme 
kan ledas till brännbara 
material som är dolda.

Skydda dig mot  
elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt 
med jordade delar som 
t.ex. rör, värmeelement,
spisar, kylskåp.
Lämna inte verktyget utan
uppsikt så länge det är
igång.

Förvara dina  
verktyg säkert.
Låt verktyget svalna efter 
användningen innan du 
packar ner det igen.
Verktyg som inte används 
ska förvaras i ett torrt och 
låst utrymme, oåtkomligt 
för barn.

Detta verktyg kan använ-
das av barn från 8 år och 
äldre samt av personer 
med nedsatt fysisk, sens-
orisk eller mental förmåga 
eller bristande erfarenhet 
och kunskap, under när-
varo av en uppsynsper-
son eller efter att de 
instruerats om instrumen-
tets säkra användning och 
förstår vilka risker som 
kan uppstå.
Barn får inte leka med 
verktyget.
Rengöring och underhåll 
får inte utföras av barn ut-
an uppsyn.

Överbelasta inte 
dina verktyg.
Arbetet blir bättre och 
säkrare inom det angivna 
effektområdet. Bär inte 
verktyget i kabeln och dra 
inte ut stickkontakten ur 
ut taget med verktyget. 

Säkerhetsanvisningar
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Limpistol för användning med original 
 STEINEL limstavar. Får bara användas  
inomhus i torra, väl ventilerad utrymmen.

Användning

Drift/Funktion

Driftsättning 
L  Sätt i kontakten i vägguttaget.
L  Sätt igång verktyget genom att trycka 

på TILL/FRÅN-knappen i två sekun-
der. Apparaten värms genast upp till 
inställd temperatur.

L  Under uppvärmningsfasen blinkar LED 
rött resp. displayen är blå. 

L  Lyser LED rött resp. displayen grönt, 
har önskad temperatur uppnåtts och 
limpistolen är klar att användas.

L  Är temperaturen för hög, lyser LED 
resp. displayen rött.

L  Stick in limstaven genom öppningen 
bak på apparaten.

L  Stäng av verktyget genom att kort 
trycka på TILL/FRÅN-knappen.

Temperaturinställning  GluePRO 400 LCD
L  Det går att ställa in temperaturen ex-

akt mellan 40 och 230 grader Celsius. 
Från fabriken är verktygets temperatur 
inställd på 190 grader Celsius.

L  Tryck på SET-knappen 6 . Medan 
SET-knappen är nedtryckt, väljs tem-
peraturen med UPP- och NER-knap-
parna 7  +  8 . Vald temperatur visas 
på displayen.

L  När du släpper SET-knappen, 6  visas 
den aktuella temperaturen i värme-
kammaren.

L  Håll SET-knappen intryckt. Trycker du 
längre på respektive knapp, så höjs eller 
sänks temperaturen automatiskt i steg 
om 1 grad. Trycker du på respektive 
knapp i minst 3 sekunder, så höjs eller 
sänks temperaturen i steg om 5 grad. 

L  Ställ inte temperaturen högre än 
limmets smälttemperatur. 

Slagjustering
L  Slagjusteringen kan väljas individuellt, 

så att en exakt mängd lim per slag 
kan ställas in eller en komfortabel 
inställning av frammatningsarmen 12  
kan göras. 

L  Skjutknappen för slagjusteringen 3

justerar frammatningsarmen 12 , för att 
minska eller öka limmängden per slag.

L  Dra i frammatningsarmen och ställ in 
skjutknappen för slagjusteringen 3  
så långt i riktning mot munstycket tills 
önskad limmängd per slag kommer ut 
eller tills du får en komfortabel inställ-
ning av frammatningsarmen.

L  Skjut skjutknappen i motsatta riktning-
en för att återgå till utgångspositionen.

L  Använd inget flytande eller pastöst lim!
L  Munstycket och det smälta limmet kan 

få en temperatur på över 200 grader 
Celsius! Risk för brännskador!

L  Risk för brännskador! Vid hudkontakt 
med hett lim: kyl genast av med kallt 
vatten. Försök inte ta bort smältlimmet 
från huden. Uppsök eventuellt en läka-
re. 

L  Efter ögonkontakt med hett lim: kyl 
omedelbart under rinnande vatten i ca 
15 minuter och kontakta genast en 
läkare.

L  Ställena som ska limmas måste vara 
fettfria, torra och absolut rena.

L  En korrekt funktion kan bara garan-
teras om original STEINEL limstavar 
används.

L  Får inte användas tillsammans med 
mycket brandfarliga/lättantändliga  
material.

L  Limfläckar går inte att få bort från  
kläder.

L  Testa först värmekänsliga material.

L  Limdroppar får man bäst bort när de 
har kallnat.

L  Dra inte ut limstavarna ur apparaten. 
Hett lim som rinner in i verktyget kan 
skada den.

L  Vidhäftningen är optimal, när limningen 
görs direkt efter limmets applicering.

L  Dra ur nätkontakten vid längre raster 
(längre än ca 30 minuter).

L  Vänta lite innan du skjuter in nya limsta-
var, så att den kalla patronen hinner bli 
varm. Tryck aldrig in med våld!

L  Efter att munstycket har bytts ut  
måste det skruvas fast ordentligt.

L  Det heta verktyget måste placeras 
på stativet. Den får inte läggas ner på 
sidan.

L  Dra ur kontakten efter användningen. 
Låt verktyget svalna helt innan du  
lägger undan den för förvaring.

L  Fabriksny startar inte verktyget auto-
matiskt efter att strömtillförseln varit 
avbruten och sedan satts på igen.

Viktig information

 Hölje

 Upphängningsmöjlighet

 Slagjustering

 Limstav styrning

 TILL/FRÅN-knapp

 SET-knapp  
(endast  GluePRO 400 LCD)

 UPP-knapp för högre temperatur  
(endast  GluePRO 400 LCD)

 NER-knapp för lägre temperatur  
(endast  GluePRO 400 LCD)

 LCD info display  
(endast  GluePRO 400 LCD)

 Nätsladd

 Stativ (avtagbart)

 Arm för frammatning

 Utbytbart limmunstycke

 Skydd munstycke

1
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9

Limpistolen består av följande element
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Tillbehör

Munstycken
1.  Långt munstycke 3 mm

art.-nr. 052737
2.  Långt munstycke vinklat 3 mm

art.-nr. 052744
3.  Långt munstycke fint 1,5 mm

art.-nr. 052928
4.  Långt munstycke stort 4,5 mm

art.-nr. 052935

Limstavar
1.  Universal limstavar 300 mm 600 g

art.-nr. 050092
2.  Acrylate limstavar 300 mm 600 g

art.-nr. 052416
3.  Fast limstavar 300 mm 600 g

art.-nr. 052430
4.  Flex limstavar 300 mm 600 g

art.-nr. 052423
5.  Low Melt limstavar 300 mm 600 g

art.-nr. 052409

Anmärkning:
Iaktta databladet med information om 
varmlimmets bearbetning.
Datablad och ytterligare information kan 
hämtas på www.steinelprofessional.de.

Till Steinels limpistoler finns följande tillbehör:

Statusindikeringar och felmeddelanden  GluePRO 400 LCD 

Indikering Värmeenhet Orsak Åtgärd

"  " LOC-Function 
aktiv

LOC-Function frånkoppling.
(Se "Ytterligare funktioner  
GluePRO 400 LCD“)

"Err" varm Maximal tempera-
tur överskrids

Låt svalna. Stäng av och sätt på 
apparaten igen.

"Err" kallt Sensorkortslutning 
eller sensorbrott

Byt ut värmekammare
Kontakta din servicepartner.

Felmeddelande  GluePRO 300

På GluePRO 300 visas att fel uppstått när LED blinkar snabbt.
Visas felet längre än 5 minuter bör du kontakta din servicepartner.

Ytterligare funktioner GluePRO 400 LCD

Ytterligare funktioner GluePRO 400 LCD

LOCFunction
För att förhindra att de valda inställ-
ningarna oavsiktligt ändras, är Glue-
PRO 400 LCD utrustad med funktionen 
Lockable Override Control Function (LOC). 
För att ta reda på hur LOC-funktionen ska 
ställas in, v.g. kontakta vår servicetjänst 
under +46 36 550 33 00.

Viloläge

Viloläget sänker temperaturen i upp-
värmningen automatiskt efter den tid 
som ställts in till en inställbar temperatur. 
Avgörande är när knappen senast tryck-
tes. Viloläget märks på den blå blinkande 
LED resp. blå blinkande display. Denna 
funktion är avaktiverad på den fabriksnya 
apparaten. För att ta reda på hur viloläget 
ska ställas in, v.g. kontakta vår service-
tjänst under +46 36 550 33 00.

Byte av munstycke
Det finns specialmunstycken för speciella 
användningar. För att byta munstycke 
måste limpistolen vara varm men får 
inte vara ansluten till elnätet. Värm upp 
 GluePRO 300 i max. 45 sekunder. 
GluePRO 400 LCD får värmas upp till 
max. 100 grader Celsius.
Stäng av limpistolen när temperaturen är 
uppnådd.

1. Håll i limpistolen med värmeskydds-
handskar.

2. Skruva av munstycket 13 .

Rör då absolut inte avtryckaren!

3. Skruva på det nya munstycket och se 
till att det sitter fast ordentligt.

Tekniska data

 GluePRO 300  GluePRO 400 LCD

Uppvärmningstid < 3 min. till 190°C < 2 min. till 190°C

Smälttemperatur 190 °C 40-230 °C

Maximal limkapacitet* 1,2 kg/h 1,5 kg/h

Mått 290 × 230 × 70 mm 290 × 230 × 70 mm

Spänning 220 - 230 V / 50/60 Hz 220 - 230 V / 50/60 Hz

Effekt (vilofas) 30 W 40 W 

Maximal systemeffekt 300 W 400 W

Effekt vid användning** 90 W 110 W

Vikt ca 580 g ca 600 g

Limstavar Original STEINEL, 11 mm limstavar

* beroende av temperatur och limmets viskositet
** vid 30 s limning / 60 s paus
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Tillverkargaranti

Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning 
måste lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushålls-
soporna!

Gäller endast EUländer:
Enligt det gällande europeiska direktivet 
om uttjänta elektriska och elektroniska 
apparater och dess omsättning i nationell 
lagstiftning, måste uttjänta elapparater 
lämnas in till miljövänlig återvinning.

Denna STEINEL produkt är tillverkad 
med största noggrannhet. Den är funk-
tions- och säkerhetstestad enligt gällande 
föreskrifter och har därefter genomgått en 
stickprovskontroll.
Steinel garanterar produktens fullgoda 
beskaffenhet och funktion.
Garantin gäller i 12 månader från inköps-
dagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orskade 
av material- eller tillverkningsfel. Garantin 
uppfylls genom reparation eller utbyte av 
bristfälliga delar efter vårt val. Garantin 
omfattar inte slitage och skador orsakade 
av felaktigt hanterande eller bristande un-
derhåll och skötsel av produkten.
Följdskador på främmande föremål er-
sätts ej.

Garantin gäller endast då produkten, som 
inte får vara demonterad, sändes väl för-
packad och med fakturakopia eller kvitto 
(inköpsdatum och stämpel) till respektive 
servicestation eller lämnas till inköpsstället 
inom 6 månader efter köpet.

TILLVERKAR1 3 5Å R S

S E

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
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