
Gluematic 3002 / Gluefix
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Legge telefonkabler.

Eksempler på bruk av limpistol Gluematic 3002

Eksempler på bruk av limpistol Gluefix

Pynte glass.

Til innpakning for en sikker
forsendelse.

Til å lime modellsett.

Dekorere gjenstander av tre.Lage kort.

BruksanvisningN

� Sett på støttebøylen og
skyv inn en ekstra lang
limstav (250 mm). Det
finnes også 45 mm og 
90 mm lange limstaver.

� Sett pistolen på bordet 
så den hviler på støtte-
bøylen (bruk en under-
lagsplate av papp, tre 
eller lignende).

� La pistolen bli varm 
før den tas i bruk 
(ca. 7 minutter).

� Trykk på fremmatingen
og påfør lim på den ene
limflaten.

� Trykk limflatene hardt
sammen, forskyv dem i
riktig posisjon ved behov.

� Allerede etter meget kort
tid (ca. 2 minutter) kan
den limte forbindelsen
belastes fullt!

� Ved store flater eller lange
limfuger anbefales det å
påføre limet punktvis.

� Skumplast (f.eks. isopor)
kan også limes. Vær opp-
merksom på at det varme
limet må påføres på den
andre flaten som skal lim-
es og ikke på isoporen.

� Ved liming av tekstiler 
og lignende materialer
anbefales det å påføre
limet i "slangelinjer".

� Sett apparatet på stativet
etter bruk og la det 
avkjøles.

� Les oppmerksomt
gjennom hele bruksan-
visningen før du tar ap-
paratet i bruk.

� Før apparatet tas i bruk
må det kontrolleres for
eventuelle skader (nett-
ledning, hus etc.). Ikke
ta apparatet i bruk der-
som det er skadet.

� Ikke la limpistolen ligge
uten tilsyn.

� Dette apparatet skal ikke
benyttes av personer (in-
klusive barn) med redus-
erte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller
mangel på erfaring
og/eller kunnskap, med
mindre disse personene
er under tilsyn av noen
som er ansvarlig for
sikkerheten deres eller
dersom de får instrukser
om hvordan apparatet
skal brukes. 

� Barn bør holdes under
oppsyn for å forhindre at
de leker med apparatet.

� Apparatet skal kun bruk-
es i tørre rom.

� Må ikke brukes sammen
med lett antennelige /
brennbare stoffer.

� Ikke bruk flytende lim
eller limpasta!

� Limet blir opptil 200° C
varmt! Fare for forbrenn-
inger! Skulle du få lim på
huden, hold straks sted-
et under kald vannstråle
i et par minutter! Ikke
forsøk å fjerne limet fra
huden! Oppsøk lege i
nødstilfeller

� Bruk egnede verne-
hansker under arbeidet.

� Materialer som avkjøles
raskt (f.eks. stein eller
metall) bør varmes opp
på forhånd.

� Flatene som skal limes
må være fettfrie, tørre 
og helt rene.

� Limstyrken er optimal
når det blir forbindelse
umiddelbart etter at lim-
et er påført.

� Trekk ut kontakten ved
lengre arbeidspauser
(mer enn 30 min.).

� Overflødige limrester
fjernes enkelt med en
oppvarmet kniv. Trekk
alltid ut nettledningen 
før du gjør dette.

� Limfugene kan males
over.

� Limdråper fjernes
enklest når de er avkjølt.

� Når du skyver inn en ny
limstav bør du vente et
øyeblikk, slik at den
kalde patronen kan
varmes opp. Ikke dytt
inn med makt!

Viktig
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� For kraftig trykk kan føre
til at limstaven blir sitt-
ende fast i pistolen og
blokkerer fremtrekket. 
I dette tilfelle lar du
pistolen varmes opp i 
10 min. og trekker
limstaven ut 3 – 5 mm.
Skulle limstaven sitte
fast for dypt inne i pis-
tolen, varmer du opp 
en ny limstav ved pistol-
spissen, smelter den
sammen med staven
som sitter fast og 
trekker den bakover
med et lett trykk.

� Ikke trekk limstav-
en ut av pistolen.

Varmt lim som drypper
ut inne i apparatet kan
føre til skader. 

� Gluematic 3002: 
Skru dysen godt til når
du har skiftet den ut 
(ca. 1 Nm). 

� En feilfri funksjon garan-
teres kun ved bruk av
originale STEINEL- og/
eller Henkel-limstaver.

� Apparatet skal kun 
repareres av elektriker.

� Må oppbevares util-
gjengelig for barn!

� Bruker du våre
„supersticks“, kan du
male over limfugene og
limpunktene eller fjerne
dem ved å varme dem
opp.



Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er
fremstilt med største nøy-
aktighet. Det er prøvet mht.
funksjon og sikkerhet i hen-
hold til gjeldende forskrifter
og deretter underkastet en
stikkprøvekontroll. STEINEL
garanterer feilfri kvalitet og
funksjon. 
Garantitiden utgjør 36 må-
neder, regnet fra dagen ap-
paratet ble solgt til forbruk-
eren. Vi erstatter mangler
som kan føres tilbake til
fabrikasjonsfeil eller feil ved
materialene. 

Garantien ytes ved at deler
med feil repareres eller bytt-
es ut etter vårt skjønn. Er
nettledningen skadet, skal
den kun byttes ut ved et
verksted anbefalt av pro-
dusenten.
Garantien bortfaller ved
skader på slitasjedeler eller
for skader eller mangler
som oppstår som følge 
av ufagmessig bruk eller
vedlikehold. Følgeskader
ved bruk (skader på andre
gjenstander) dekkes ikke 
av garantien.
Garantien ytes kun dersom
hele apparatet pakkes godt
inn og sendes til forhandler
sammen med en kort be-
skrivelse av feilen samt
kassalapp eller regning
(kjøpsdato og forhandlers
stempel). Apparatet må ikke
være demontert.

Reparasjonsservice:
Etter garantitidens utløp, 
eller ved mangler som ikke
dekkes av garantien, kan
vårt verksted foreta repara-
sjoner. Vennligst pakk ap-
paratet godt inn og send
det til importøren.

Konformitetserklæring
Dette produktet oppfyller kravene i
- lavspenningsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktivet 2004/108/EF
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Gluematic 3002 Gluefix
Nettspenning: 100 – 240 V 100 – 240 V

(trinnløst, uten omkobling) (trinnløst, uten omkobling)
Effekt: Under oppvarming: 200 W, Under oppvarming: 175 W, 

Ved arbeidspause: 16 W, Ved arbeidspause: 16 W,
Under bruk: 45 W Under bruk: 40 W

Oppvarmingstid: ca. 7 minutter 7 – 8 minutter
Diameter smeltelim: 11 mm 11 mm
Smeltetemperatur: 206° C 200° C
Limpatroner: Original STEINEL Original STEINEL

eller Henkel eller Henkel
Det tas forbehold om tekniske forandringer.

Tekniske data




