
DE STEINEL Vertrieb GmbH 
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz 
Tel: +49/5245/448-188 
www.steinel.de

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

CH PUAG AG 
Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten 
Tel.: +41/56/6488888 · 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 · steinel@steinel.co.uk

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

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

NL Van Spijk B.V. 
Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT 
De Scheper 402 · 5688 HP OIRSCHOT 
Tel. +31 499 571810 
info@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

BE VSA Belgium 
Hagelberg 29 · B-2440 Geel 
Tel.: +32/14/256050 
info@vsabelgium.be · www.vsabelgium.be

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

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

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

PT F.Fonseca S.A. 
Rua Joao Francisco do Casal, 87/89 Esgueira 
3800-266 Aveiro - Portugal 
Tel. +351 234 303 900 
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com

SE KARL H STRÖM AB 
Verktygsvägen 4 · SE-553 02 Jönköping 
Tel.: +46 36 550 33 00 · info@khs.se · www.khs.se

DK BATO Nordic a/s 
Lærkevej 10 · DK-4200 Slagelse · CVR: 29 21 53 91 
Telefon: + 45 58 50 22 10 
info@batonordic.dk · www.batonordic.dk

FI STC-Trading Oy 
Konalantie 47 A · FI-00390 Helsinki 
Puh.: +358 9 682 4180 
mail@stctools.fi · www.stctools.fi

NO Vilan AS 
Olaf Helsetsvei 8 · N-0694 Oslo 
Tel.: +47/22725000 
post@vilan.no · www.vilan.no

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

TR ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNIK MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş. 
Tersane Cad. No: 48 · 34420 Karaköy / İstanbul 
Tel. +90/212/2920664 Pbx. 
info@atersan.com · www.atersan.com

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

PL „LŁ“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków 
Tel.: +48 71 3980818 
handlowy@langelukaszuk.pl · www.langelukaszuk.pl

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

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

EE Fortronic AS 
Tööstuse tee 10 · EST-61715 Tõrvandi 
Ülenurme vald, Tartumaa 
Tel.: +372/7/475208 
info@fortronic.ee · www.fortronic.ee

SI ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O. 
Suha pri Predosljah 12 · SLO-4000 Kranj 
PE GRENC 2 · 4220 Škofja Loka 
Tel.: 00386-4-2521645 · GSM: 00386-40-856555 
info@elektroprojektplus.si · www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S. 
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava 
Tel.: +421/42/4 45 67 10 
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 · www.steinel.ro

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

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

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

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

CN Fustar Trading Co. Ltd. 
B, 5/F, Wing Lok Street · Trade Centre 
235 Wing Lok Street · Sheung Wan, Hong Kong 
Tel.: +852 2543 3440 
info@fustar.com.hk · www.fustar.com.hk
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HG 5000 E

Lesen und beachten Sie 
diese Hinweise, bevor 
Sie das Gerät benutzen. 
Bei Nichtbeachtung der 
Be die nungsanleitung 
kann das Gerät zu einer 
Gefahren quelle werden.
Beim Gebrauch von 
Elektro werkzeugen sind 
zum Schutz gegen elek-
trischen Schlag, Ver-
letzungs- und Brand gefahr 
folgende grundsätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen 
zu be achten. Wenn mit 
dem Gerät nicht sorgsam 
umgegangen wird, kann 
ein Brand entstehen oder 
Personen verletzt werden.
Überprüfen Sie das Gerät 
vor Inbetriebnahme auf 
eventuelle Schäden (Netz-
anschlussleitung, Gehäu-
se, etc.) und nehmen Sie 
das Gerät bei Beschädi-
gung nicht in Betrieb. 

Das Gerät nicht unbeauf-
sichtigt betreiben.
Kinder sollten beaufsichtigt 
werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen.

Erstinbetriebnahme
Bei erster Anwendung 
kann etwas Rauch austre-
ten. Der Rauch entsteht 
durch Bindemittel, die sich 
bei dem ersten Gebrauch 
durch die Wärme aus der 
Isolationsfolie der Heizung 
herauslösen.
Um einen zügigen 
Rauchaustritt zu erzielen, 
sollte das Gerät auf der 
Standfläche abgestellt 
werden. Das Arbeitsum-
feld sollte bei der ersten 
Anwendung gut gelüftet 
werden. Der Rauchaustritt 
ist nicht schädlich!

DE   Original-Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
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SE    Översättning av  
original bruksanvisningen

Läs och beakta dessa 
anvisningar innan du 
använder verktyget. 
Om bruksanvisningen 
inte följs kan verktyget 
utgöra en farokälla.
Vid användningen av 
elektriska verktyg ska 
nedanstående, principi-
ella säkerhetsåtgärder 
följas för att elektriska 
stötar, personskador och 
brand ska kunna undvi-
kas. Hantera verktyget 
varsamt för att undvika 
brand eller personskador. 
Kontrollera verktyget före 
användningen beträffan-
de skador (nätanslutning, 
hölje, etc.).  
En skadad apparat får 
inte användas. 
Verktyget får inte lämnas 
utan uppsikt.

Var uppmärksam på  
att barn inte leker med 
verktyget.

Första idrifttagningen
Vid den första använd-
ningen är rökbildning 
möjlig. Röken uppstår 
genom bindemedel som 
vid den första idrifttag-
ningen upplöses i värme-
enhetens isoleringsfolie 
pga. värmen. Placera 
enheten på ståytan så 
att röken kan strömma 
ut snabbare. Sörj för god 
ventilation vid arbets-
platsen när verktyget 
används första gången. 
Röken är inte skadlig!

Säkerhetsanvisningar

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 verktyget 
i närheten av brännbara 
material. Rikta det ald-
rig 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 perso-
ner med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental 
förmåga eller bristande 
erfarenhet och kunskap, 
under närvaro av en upp-
synsper son eller efter att 
de instruerats om instru-
mentets säkra använd-
ning och förstår vilka 
risker som kan uppstå. 
Barn får inte leka med 
verktyget.
Rengöring och underhåll 
får inte utföras av barn 
utan uppsyn. 

Säkerhetsanvisningar

S
E
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Överbelasta inte  
dina verktyg.
Arbetet blir bättre och 
säkrare inom det angivna 
effektområdet. 
Bär inte verktyget i kabeln 
och dra inte ut stickkon-
takten ur ut taget med 
verktyget. Skydda kabeln 
mot värme, olja och vassa 
kanter. 

Se upp med giftiga 
gaser och antänd- 
ningsrisken.
Vid bearbetning av plast-
material, lacker och lik-
nande material kan giftiga 
gaser frigöras. Obs! Risk 
för brand och antänd-
ning. För din egen säker-
het bör du endast använ-
da 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 utfö-
ras av en behörig elfack-
man, annars finns risk för 
olyckor. 

Förvara dessa säker-
hetsanvisningar vid 
verktyget.

Säkerhetsanvisningar

n  Helelektronisk temperatur- och  
luftmängdsreglering

n  Luftmängd och temperatur kan  
ställas in steglöst

n  Intelligent motor- och temperatur- 
styrning

n  Temperaturindikering med 
bör- och ärvärde

n  Värmeelement kan lätt bytas ut
n  Motor utan borstar ger en lång livslängd
n  Stabilt hus i ett stycke
n  Nätsladden kan bytas ut utan att huset 

behöver öppnas

1  Utblåsningsrör Ø 50 mm
2  Värme
3  Stötskydd
4 LED-segmentindikering

5  Temperaturregulator
6  TILL-/FRÅN-brytare
7  Regulator för luftmängd

Produktbeskrivning komponenter

Hetluftpistol specifikationer

Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett att forma och svetsa 
plast, ta bort färg  och värma krympslang-
ar. Den kan även användas för att löda 

och förtenna, lösa upp lim och för att tina 
upp vattenledningar.

Spänning 230–240 V/50 Hz

Effekt 3400 W

Temperatur 25–600°C, steglös

Typ av visning LED-segmentindikering

Luftmängdreglering steglös

Luftmängd max. 800 l/min.

Lufttryck 3000 Pa

Utblåsningsrör Ø 50 mm

Livslängd motor ca 20000 timmar

Livslängd värmeelement ca 500–800 timmar

Nätsladd H07 RN-F 2 × 1,5 längd: 2,5 m

Vikt (utan nätsladd) 1190 g

Mått 350 x 122 x 67 mm (på stötskyddet )

Tekniska data

S
E



- 62 - - 63 -

Driftsättning 

Slå på apparaten med TILL-/FRÅN-
brytaren .

Välj önskad bör-temperatur (25° C–600° 
C) med temperaturregulatorn . 
Temperaturvärdet samt bokstaven "A" 
som anger inställningsläge, visas på LED-
segmentdisplayen. Efter att temperaturen 
har förvalts, kopplar apparaten efter ca 
3 sekunder automatiskt om till visning av 
temperatur-ärvärdet.
Visningen av bör- och ärvärdet sker i steg 
om 10° C.

Luftmängden  kan regleras steglöst 
med luftmängdsregulatorn. Regleringen 
motsvarar den senaste normen över 
nätåterverkningar (EN 61000-3-3 flimmer-
norm, EN 61000-3-2 övertoner norm).

Apparaten har en smart temperatur- och 
luftmängdreglering. Den tar alltid tempe-
raturinställningen först (se diagram)

Exempel: För att uppnå den maximala 
temperaturen på 600° C när varvtalet 
samtidigt är inställt på max. luftmatning, 
reglerar elektroniken automatiskt ner luft-
mängden så mycket, tills de 600° C har 
uppnåtts. Motsvarande ökar luftmängden 
igen så snart temperaturen sänks.

Intelligent motor- och temperaturstyrning

Dyn. tryck
(hPa)

Motorvarvtal
(varv/min.)

Utgångstemperatur

Intelligent motor- och temperaturstyrning

Värmeenheten för  
HG 5000 E är inskjuten 
och kan bytas ut med ett 
par enkla handgrepp. Varje 
värmeenhet har ett chip 
med sin specifika informa-

tion. Vid monteringen av 
en ny värmeenhet övertas 
dess parameter från regle-
ringselektroniken.

1.  Viktigt! Skilj apparaten 
från nätet.

2.  Lossa de fyra skruvarna 
på utblåsningsrörets 
ände.

3.  Dra av värmeenheten 
och byt ut den mot 
en ny.

4.  Skruva fast utblåsnings-
röret igen.

Byte av värmeenheten

Om nätkabeln har skadats 
kan den utan problem 

bytas ut utan att huset 
behöver öppnas.

1.  Viktigt! Skilj apparaten 
från nätet.

2.  Lossa skruvarna och 
dra av täckkåpan U .

3.  Lossa dragavlastningen 
U .

4.  Lossa matningskläm-
morna U .

5.  Dra ut kabeln U .

6.  Lägg i den nya kabeln 
och fixera den igen i 
omvänd ordning (skruva 
först fast klämmorna 
etc.).

Byte av kabel

Ub Ua

Uc Ud

S
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Tillverkargaranti

Som köpare har du rätt till gällande 
garantirättigheter enligt konsumentlagen 
alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken 
förkortas eller begränsas genom vår 
garantiförklaring. Utöver den rättsliga ga-
ranti-fristen, ger vi 1 års garanti på att din 
STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i 
oklanderligt skick och fungerar korrekt. Vi 
garanterar, att denna produkt är helt utan 
material-, produktions- eller konstruk-
tionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska 
element och kablar är fullt funktionsdugli-
ga samt att allt använt råmaterial jämte 
dess ytor, är helt utan brister. 

Reklamation
Om du vill reklamera din produkt, så kon-
takter du inköpsstället dvs din återförsäl-
jare. Om återförsäljaren av olika anled-
ningar ej kan kontaktas kan du vända dig 
direkt till Steinels generalagent i Sverige; 
Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 
553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00. Vi 
rekommenderar att du sparar kvittot väl 
tills garantitiden har gått ut. För transport-
kostnader och -risker vid retursändningar 
lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt 
kontakt hittar du på vår hemsida.  
www.khs.se 

Om du har frågor beträffande produkten 
eller frågor om garantins omfattning, kan 
du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

TILLVERKAR1 3 5Å R S

S E

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

 Avfallshantering

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

Kasta inte elapparater i 
hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:
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.

Din återförsäljare har dessa munstycken som tillbehörssortiment.

Platt munstycke  
70 × 10 mm

EAN-kod: 4007841092719  
Art.-nr.: 092719

Perforerat reflektormun-
stycke 85 × 85 mm

EAN-kod: 4007841011901
Art.-nr.: 011901

Platt vinkelmunstycke  
74 x 3  mm

EAN-kod: 4007841092818
Art.-nr.: 092818

Fällbart reflektormun-
stycke 72 × 70 mm

EAN-kod: 4007841011895
Art.-nr.: 011895

Skålformat reflektormunstycke 250 × 45 mm

EAN-kod: 4007841011918
Art.-nr.: 011918

Tillbehör

HL Förvaringsstativ

EAN-kod: 4007841034566
Art.-nr.: 034566
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