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Les disse merknadene nøye før 
apparatet tas i bruk. Apparatet 
kan utgjøre en farekilde dersom 
bruksanvisningen ignoreres.

Ta hensyn til disse grunnleggende  
sikkerhetstiltakene for bruk av elek-
trisk verktøy. På denne måten unn-
går du elektrisk støt og reduserer 
faren for skader og brann. Benytt 
apparatet med omhu for å unngå 
brann eller personskader.
Før apparatet tas i bruk, må det 
kontrolleres for eventuelle skader  
(tilkoblingsledning, hus etc.). Ikke  
ta apparatet i bruk dersom det er 
skadet.
Apparatet må ikke brukes uten tilsyn.
Barn må holdes under oppsyn slik at 
de ikke leker med apparatet.

Første gangs bruk

Ved første gangs bruk kan det sive 
ut litt røyk. Røyken oppstår fordi var-
men gjør at bindemidler i isolasjons-
folien frigjøres. Dette skjer første 
gang apparatet brukes.
Still apparatet på støtten, slik at røy-
ken slipper ut fort. Ved første gangs 
bruk bør omgivelsene der du arbei-
der luftes godt. Røyken som slipper 
ut, er ikke skadelig!

Ta hensyn til påvirkning fra 
omgivelsene.

Elektrisk verktøy må aldri utsettes for 
regn. Ikke bruk elektrisk verktøy når 
det er fuktig eller i fuktige/våte omgi-
velser. 
Vær forsiktig ved bruk av apparatene 
i nærheten av brennbare materialer. 
Ikke hold apparatet for lenge mot ett 
og samme punkt. Ikke bruk appara-
tet i potensielt eksplosive omgivel-
ser. Varme kan ledes til brennbare 
materialer som befinner seg under 
overflaten.

Beskytt deg selv mot 
elektrisk støt.

Unngå å berøre jordete deler som 
f.eks. rør, radiatorer, komfyrer,
kjøleskap. Ikke la apparatet ligge
uten tilsyn så lenge det er på.

Oppbevar verktøyet 
på et sikkert sted.

La apparatet ligge på støtten til  
avkjøling før det legges bort.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det 
oppbevares i tørre, stengte rom og 
utilgjengelig for barn.

Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen før du bruker 
apparatet. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres 
dersom apparatet håndteres korrekt.
Vi håper du vil ha mye glede av din nye varmluftpistol.

 Oversettelse av original 
bruksanvisning

Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og oppbevar det sammen med 
apparatet.
-  Opphavsrettslig beskyttet. Ettertrykk, også i utdrag, kun

med vår godkjennelse.
-  Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske

fremskritt.
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Dette apparatet kan brukes av barn 
fra og med 8 år, personer med re-
duserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller personer med 
manglende erfaring og kunnskap. 
Forutsetningen er at de er under 
tilsyn eller har fått opplæring i sikker 
bruk av apparatet og har forstått fa-
rene ved bruk av apparatet.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke 
utføres av barn uten tilsyn.

Utsett verktøyet aldri for
overbelastning.

Du arbeider best og sikrest innenfor 
angitt effektområde. Ikke bær verk-
tøyet i ledningen, og ikke dra i led-
ningen når du skal ta støpselet ut av 
stikkontakten. Beskytt ledningen mot 
varme, olje og skarpe kanter.

Vær oppmerksom på giftig 
gass og antennelsesfare.

Under bearbeiding av plast, maling 
og lignende materialer kan det opp-
stå giftige gasser.
Vær oppmerksom på brann- og  
eksplosjonsfare.

For din egen sikkerhets skyld bør du 
kun bruke tilbehør og tilleggsappara-
ter som er nevnt i bruksanvisningen 
eller som anbefales av verktøy-
produsenten.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør 
enn det som står oppført i bruksan-
visningen eller i katalogen, kan med-
føre fare for personskader.

Reparasjoner skal kun 
utføres av elektriker.

Dette elektriske verktøyet oppfyller 
kravene i gjeldende sikkerhetsbe-
stemmelser. Reparasjoner skal kun 
utføres av elektriker, noe annet vil 
kunne medføre fare for brukeren. 
Hvis det oppstår skader på appa-
ratets strømledning, må den skiftes 
ut av produsenten, produsentens 
kundeservice eller av personer med 
tilsvarende kvalifikasjoner. På denne 
måten unngår du fare.

Oppbevar disse sikkerhets-
instruksene sammen med  
apparatet.

Sikkerhetsmerknader

Tekniske data

Spenning
Effekt
Temperaturer *1

Luftstrøm
Tilkoblingsledning
Beskyttelsesklasse
Emisjonslydtrykknivå
Samlet vibrasjonsverdi
Vekt

230 - 240 V, 50 Hz
350 W
400 °C uten dyse
500 °C med reduksjonsdyse 7 mm (inkludert)
maks. 100 l/min
H05 
II
≤ 70 dB(A)
≤ 2,5 m/s2  I  K = 0,08 m/s2

0,7 kg 

Apparatbeskrivelse - igangsetting

Apparatet slås av og på med skyvebryteren 3 . Avstanden 
til objektet som skal bearbeides er avhengig av materialtype 
og ønsket driftsmåte. Foreta alltid en test for å fastslå tem-
peraturen. Med dysene til å sette på (se tilbehørsoversikten 
på foldesiden) kan varmluften styres helt nøyaktig. 

Vær forsiktig når de varme dysene skal byttes ut! Bruker 
du varmluftpistolen stående på støtten, må du påse at det 
står sikkert og stødig på rent underlag.

Drift

Utblåsningsrør i stål

Luftinntak

Skyvebryter PÅ/AV

Løkke til oppheng

Gummikabel

LED-lampe lyser opp arbeidsområdet

Ståflate

Apparatelementer

1

2

3

4

5

6

7

Avstand fra utblåsningsrøret 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Temperatur uten dyse 360 °C 320 °C 280 °C 230 °C 150 °C 100 °C 75 °C

Temperatur med dyse 450 °C 350 °C 290 °C 250 °C 150 °C 100 °C 75 °C

*1 Temperaturforløp

For din sikkerhet


•  Termosikringen kobler ut varmeelementet ved

overbelastning.

• Sett på reflektordysen C D

Forskriftsmessig bruk

Det elektriske verktøyet STEINEL HL Stick er ment for for-
ming og sveising av plast, og til oppvarming av krympeslan-
ger. Det egner seg også til lodding, fortinning og til å løsne 

limforbindelser. Apparatet skal ikke brukes som varmluftten-
ner til fast brennstoff, hårføner eller i kjøretøy. 

N
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LED-lampen 6 fungerer når apparatet er slått på. I tillegg til 
å lyse opp arbeidsområdet, fungerer den også som kontrol-
lampe "apparat på". 

LED-lampe

Apparatet kan henges opp i den 
integrerte ringen 4 .
OBS: maks. trekkraft = 150 N

Mulighet for oppheng

Bruksmuligheter

Varmluftpistolen er ideell til bearbeiding av små komponenter 
og krympeslanger. Spesielt egnet for modellbyggere, bilverk-
steder og elektrikere.

• Krymping av tilkoblingselementer til
kabler og ledninger

• Krymping av varmekrympende
produkter

Krymping 
• Lodding av SMD-komponenter
• Reparasjon og bearbeiding av

elektroniske SMD-komponenter

Lodding / avlodding

•  Bearbeiding av plastdeler, f.eks.
for modellbygging

Forming

Her er bare noen av bruksområdene: 

Reduksjonsdyse med beskyttelsesreflektor
Artikkelnr. 077358

Tilbehør

Reduksjonsdyse 7 mm
Artikkelnr. 002886

Reflektordyse 40 mm
Artikkelnr. 077655

Reflektordyse 10 mm
Artikkelnr. 077556

Følgende dyser kan skaffes som tilbehør

A

B

C

D

 samsvarserklæring

(se side 107)

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktig-
het. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til 
gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprø-
vekontroll. STEINEL gir full garanti for kvalitet og funksjon. 
Garantifristen utgjør 36 måneder hhv. 500 driftstimer, og 
gjelder fra den dag apparatet ble solgt til forbruker. Vi erstat-
ter mangler som kan føres tilbake til fabrikasjonsfeil eller feil 
ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at 
deler med feil byttes ut etter vårt forgodtbefinnende. Garan-
tien gjelder ikke ved skader som skyldes normal slitasje, ved 
skader og mangler som oppstår på grunn av ukyndig bruk 
eller vedlikehold, eller ved skader som skyldes at apparatet 

har falt i gulvet. Følgeskader ved bruk (skader på andre 
gjenstander) er utelukket fra garantien. Garantien ytes bare 
hvis det kan fremlegges kvittering eller regning (kjøpsdato 
og forhandlers stempel). Apparatet må ikke være demon-
tert, og det skal pakkes godt inn og sendes til importøren 
sammen med kvitteringen eller leveres til forhandler i løpet 
av de første 6 månedene. Repara-
sjonsservice: Når garantitiden er utløpt, 
eller ved feil som ikke dekkes av ga-
rantien, kan vårt serviceverksted foreta 
reparasjoner. Pakk produktet godt inn 
og send det til importøren.

• Farger
• Plast

Tørking




