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Fax: +30/210/3 21 86 30
lygonis@otenet.gr

GR

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 

KARL H STRÖM AB
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Tel.: +46/36/31 42 40
Fax: +46/36/31 42 49
www.khs.se
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PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3980861
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Dieselstraße 80-84
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Tel: +49/5245/448-188
Fax: +49/5245/448-197
www.steinel.de

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

PUAG AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: + 41/56/6 48 88 88
Fax: +41/56/6 48 88 80
info@puag.ch

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

Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120  
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info@sockettool.ie 
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F-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com

Van Spijk B.V. 
Postbus 2
5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795
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B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
Fax: +32/14/256059
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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
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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
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FORTRONIC AS
Teguri 45c
EST 51013 Tartu                       
Tel.: +3 72/7/47 52 08                
Fax: +3 72/7/36 72 29
info@fortronic.ee

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

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

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

LV

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

CN

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
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DINOCOOP Kft
Radvány u. 24
H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu
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KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +3 70/37/40 80 30             
Fax: +3 70/37/40 80 31             
info@kvarcas.lt
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Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan ni använder 
varmluftspistolen. Det är nödvändigt att man använder ver-
ktyget enligt anvisningarna för att man ska få lång livslängd 
och korrekt drift. Vi hoppas ni får stora nytta för er varmluft-
spistol.

 Översättning av original   

 driftsanvisningen 

För detta dokument

Läs och beakta dessa anvisningar

innan du använder verktyget.  

Om bruksanvisningen inte följs 

kan detta verktyg utgöra en  

säkerhetsrisk.

Vid användning av elektriska verktyg

ska nedanstående säkerhetsanvisni-

ngar följas för att elektriska stötar,

personskador och brand ska kunna

undvikas. Vid oförsiktig hantering av

verktyget finns det risk för att brand

kan uppstå. Kontrollera så inga 

eventuella skador har uppkommit på 

verktyget innan användning (kabel, 

hölje etc.) Använd inte verktyget om 

sådana skador har uppkommit. 

Var uppmärksam på att barn inte  

leker med verktyget

Ta hänsyn till omgivningens  

inverkan

Använd ej verktyget i samband med

regn. Använd ej verktyget i fuktigt 

tillstånd och heller ej i blöt och fuk-

tig omgivning. Var försiktig vid an-

vändning av verktyget i närheten av 

brännbara material. Rikta aldrig verk-

tyget under en längre tid mot ett och 

samma ställe. Använd aldrig verkty-

get i explosionsfarlig miljö. Värme

kan ledas till brännbara material som

är dolda.

Skydd dig mot el-stötar

Undvik kroppskontakt med elektriskt 

jordade delar som t ex rör, värmee-

lement, spisar, kylskåp. Lämna inte 

maskinen utan uppsikt så länge den 

är igång.

Läs och förvara bruksanvisning på korrekt sätt. kopiering av 
denna bruksavisning får ej göras utan vårt medgivande
-Vi förbehåller för eventuella tekniska förändring

S

Sicherheitshinweise 

Se upp med giftiga gaser  

och antändningsfara

Vid bearbetning av plastmaterial,

lacker och liknande material kan gifti-

ga gaser frigöras. Var uppmärksam

mot brand och antändningsfaran.

För Er egen säkerhet skall endast

tillbehör och extra utrustning som

anges i bruksanvisningen eller som

rekommenderas av tillverkaren an-

vändas.

Användning av andra än i bruksan-

visningen eller katalogen angivna till-

behör kan leda till personliga

skaderisker.

Reparationer får bara göras  

av elfackman. 

Detta elverktyg motsvarar tillämpliga 

säkerhetsbestämmelser. 

Reparationer får bara utföras av be-

hörig elfackman, annars kan olyckor 

ske.

Förvara maskinen säkert

Se till att maskinen har svalnat efter

användning innan den åter förpackas 

i väska eller verktygslåda. Förvara 

verktyget i ett torrt utrymme och oåt-

komligt för barn. Produkten är inte 

avsedd att användas av personer 

(även barn) 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.

Överbelasta inte verktyget

Arbetet utförs säkrare och bättre in-

om det angivna belastningsområdet. 

När verktyget har använts under en 

längre tid vid den högsta temperatu-

ren måste temperaturen sänkas inn-

an verktyget stängs av. Detta förlän-

ger livslängden på värmeelementet. 

Bär aldrig verktyget i kabeln och dra 

inte i kabeln då du ska dra ut kon-

takten ur uttaget. Skydda kabeln mot 

värme, olja och skarpa kanter.

Säkerhetsanvisningar 

S
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Restvärmevisning

Restvärmeindikeringen är en visuell 

varning för att undvika personskador 

vid direkt hudkontakt med det heta 

utblåsningsröret. Restvärmeindike-

ringen fungerar också när nätkabeln 

har dragits ur! 

Indikeringen börjar efter 90 sekun-

ders drift och blinkar så länge tills 

temperaturen på utblåsningsröret 

har sjunkit under 60 °C vid rums-

temperatur. Om apparaten är i drift 

mindre än 90 sekunder, så är res-

tvärmeindikeringen inte aktiv. An-

svaret vilar på användaren, då man 

alltid måste vara ytterst försiktig vid 

hanteringen av hetluftspistoler. 

Förvara dessa säkerhetsanvis-

ningar vid apparaten.

Apparaten är utrustad med termoskydd:
Termosäkringen stänger av apparaten helt vid överbelast-
ning. 

För din egen säkerhet

Produktbeskrivning - idrifttagning

Observera: Avståndet till objektet som ska bearbetas, 
bestäms av material och typ av bearbetning. Testa alltid 
först luftmängd och temperatur! Med munstyckena som kan 
erhållas som tillbehör (se tillbehörssidan i omslaget), kan het-
luften styras punkt- eller ytexakt. 
Var försiktig när du byter heta munstycken! När du 
använder hetluftspistolen som fast monterad apparat, måste 
underlaget vara halksäkert och rent.

1. Idrifttagning

Enheten till- och frånkopplas med TILL/FRÅN-brytaren 8  på 
handtagets baksida. Joysticken 9  används för reglering av 
temperaturen och luftmängden resp. fläktens varvtal. 

2. Inställning av temperaturen
Temperaturen kan ställas in med joysticken mellan 50-700 
°C på manöverpanelen med LCD-visning. Den faktiska tem-
peraturen mäts på utblåsningsrörets utgång och visas på 
bildskärmen. Joysticken 9  används som inmatningsknapp 
med plus-minus-funktion.
Med ett kort tryck på "+/–" joysticken ökas resp. minskas 
det inställda värdet med steg om 10 °. Med ett längre tryck 
på joysticken nås temperaturvärdena snabbare. När önskad 
temperatur har ställts in tar det - beroende av valt varvtal 
och vald luftmängd - några sekunder tills fläkten uppnår det 
inställda värdet. Den inställda börtemperaturen visas i  3 
sekunder på bildskärmen. Därefter visas den aktuella ärtem-
peraturen. "°C/°F" blinkar så länge tills börtemperaturen har 
uppnåtts.
Vill du ställa in temperaturen på nytt, så använder du helt 
enkelt joysticken igen för att öka resp. minska värdet.. Efter 
att hetluftspistolen har stängts av, sparas det sist inställda 
värdet.

3. Inställning av luftmängden
Tryck på knappen för luftmängdläget för att ändra luftmäng-
den 10  ; fläktsymbolen blinkar. Företa sedan inställningen 
med joysticken. Görs ingen ändring av luftmängden inom 5 
sekunder, lämnas inställningsläget för luftmängden automa-
tiskt. Manövreras luftmängdknappen igen efter luftmängdens 
inställning, lämnas inställningsläget för luftmängden direkt. 
Luftmängden varierar från min. 150 l/min upp till max. 600 l/
min. 

Temperaturmätning på arbetsstycket
För temperaturmätningen på arbetsstycket rekommenderar 
vi temperaturskannern HG Scan PRO (art.nr: 007553) från 
STEINEL. 

Programdrift [P]
På fabriken har fyra program ställts in för de arbeten som 
oftast utförs. Tryck på knappen "P" för programdrift. Nu vi-
sas siffran 1 för program 1. Trycker du ytterligare en gång på 
programknappen, kommer du till programmen 2-4. Genom 
att trycka på nytt kommer du tillbaka till normal drift.

Säkerhetsanvisningar Förinställda program

Minnesfunktion [S]
Värdena för de fyra programmen kan alltid ändras och spa-
ras. För detta trycker du först på "P" 11 , tills det program 
som ska ändras visas. Ställ in önskad temperatur och luft-
mängd. Minnessymbolen    på LCD blinkar för att visa att 
det valda användarprogrammet har ändrats. För att spara 
denna inställning i det valda programmet, trycker du på pro-
gramvalsknappen och håller den intryckt. Minnessymbolen 
fortsätter att blinka i ca 2 sekunder. Lyser minnessymbolen 
med fast sken, har de inmatade värdena sparats i program-
met. För att komma tillbaka till normalfunktionen, trycker du 
på programknappen tills programsymbolen har slocknat på 
bildskärmen.

Findammfilter

HG 2620 E har ett integrerat findammfilter 3 . Lossa skru-

varna (a) för rengöringen (med tryckluft), ta av skyddet och 

ta ut filtret. 

Byte av kabel

Om nätkabeln har skadats kan den utan problem bytas ut, 

utan att huset behöver öppnas.

1.  Viktigt! Skilj apparaten från nätet.

2.  Lossa skruven d  och dra av täckkåpan a .

3. Lossa dragavlastningen b .

4. Lossa  c  matningsklämmorna.

5. Dra ut kabeln e .

6.  Lägg i den nya kabeln och fixera den igen i omvänd ord-

ning (skruva först fast klämmorna etc.).

Program Temperatur °C Luft l/min

1  250 ca 350

2  350 ca 400

3 450 ca 500

4 550 ca 400

Byte av värmeenheten

Värmeenheten för HG 2620 E är inskjuten och kan bytas 
med ett par enkla handgrepp.

1.  Viktigt! Skilj apparaten från nätet.

2. Lossa skruvarna på skyddsröret (bild 1).

3. Avlägsna skyddsröret (bild 1).

4.  Lossa de 4 skruvarna på utblåsningsrörets ände (bild 2).

5.  Dra av värmeenheten och byt ut den mot en ny (bild 2/3).

6. Skruva fast värmeenheten igen (bild 3).

7. Skruva fast skyddsröret (bild 4).

Underhåll

Reparation

a

a

12

14

3

1.

3.

2.

4.

Återstartsskydd

Återstartsskyddet förhindrar att hetluftspistolen oavsiktligt 

startar efter ett strömavbrott. Först efter att TILL/FRÅN-knap-

pen tryckts 8  är hetluftspistolen driftklar igen.

LOC-funktion

För att förhindra att de valda inställningarna oavsiktligt  

ändras, är HG 2620 E utrustad med funktionen Lockable  

Override Control (LOC). För att ta reda på hur LOC-funk-

tionen kan ställas in, v.g. kontakta vår  servicetjänst under 

+46/36/31 42 40.

Ytterligare funktioner

S
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Material

PVC hård 
 

PE hård 
(HDPE) 
polyetylen

PP 
polypropylen 

ABS

Användningstyper

Rör, fittings, skivor, byggprofiler, 
tekniska formdelar 
300 °C svetstemperatur

Baljor, korgar, kanistrar,  
isolationsmaterial, rör 
300 °C svetstemperatur

HT-avloppsrör, sittskålar,  
förpackningar, fordonsdelar 
250 °C svetstemperatur

Fordonsdelar, apparathus, koffertar 
350 °C svetstemperatur

Kännetecken

Förkolnar i flamman,  
stickande lukt;  
slamrande ljud

Ljus, gul låga,  
dropparna brinner vidare, luktar som  
slocknande stearinljus; slamrande ljud

Ljus låga med blå kärna,  
dropparna brinner vidare, stickande lukt;  
slamrande ljud

Svart, flockig rök,  
söt lukt;  
slamrande ljud

Hjälp vid val av rätt svetstråd vid plastsvetsning

220-230 V,  50/60 Hz

 2300 W

50-700°C, kan ställas in steglöst

150-600 l/min, kan ställas in steglöst

4000 Pa

30 mm, användning av professional-munstycken

Ca 10 000 timmar

Ca 800 timmar 

Ja

H07 RN-F 2X1 3,0M

II

Ja

≤ 70dB (A)

≤ 2,5 m/s2  / K = 0,08 m/s2

0,84 kg

Spänning

Effekt

Temperatur

Luftmängd

Lufttryck

Ø Utblåsningsrör

Livslängd motor

Livslängd värme-element

Restvärmevisning

Nätsladd

Skyddsklass (utan skyddsledaranslutning)

Termosäkring

Emissionsljudtrycksnivå

Svängningstotalvärde

Vikt utan nätkabel

Tekniska ändringar förbehålles

Användningar

Nedan visas några användningsexempel för hetluftspistoler 
från STEINEL. Det finns visserligen många fler använd-
ningsmöjligheter - du kommer säkert snabbt på ytterligare 
användningsområden.

- Bitumensvetsning.

- Svetsning av folier och presenningar.

- Svetsning av PVC-golv och linoleum.

-  Bearbetning av alla termoplastiska hårdmaterial inom plast- 
och behållarbygge.

- Formning av termoplastiska syntetmaterial.

- Torkning av fuktiga ytor.

- Aktivering och upplösning av lim och smältlim.

- Torknings- och uppvärmningsprocesser av alla slag.

Tillbehör (se bild sid. 2)

Apparaten består av följande element

 Utblåsningsrör i rostfritt stål

 Avtagbart skyddsrör

  Luftintag med integrerat findammfilter

 Mjuk ommantling för halksäker ståyta

 LCD-bildskärm

  Avtagbar kåpa för montering av temperaturskannern 
HG Scan PRO

  Dragavlastad kabel i gummi

 

 TILL/FRÅN-knapp

 Joystick (inställning av temperatur och luftmängd) 

 Knapp för luftmängden

 Programvalsknapp och minnesknapp

 Restvärmeindikering

 Angenämt softgrepp

 Utbytbar nätkabel 

1

12

13

14

2

3

4

6

7

8

10

11

5

9

 Tekniska data

Din återförsäljare har ett brett tillbehörssortiment för dig. 

1 Rundmunstycke 5 mm art.-nr 092214
2 Rundmunstycke 10 mm art.-nr 092313
3 Platt vinkelmunstycke 20x2 mm art.-nr 092115
4 Platt vinkelmunstycke 40x2 mm art.-nr 092016
5 Svetssko art.-nr 075316
6 Svetssömsläde art.-nr 093013
7 Tryckrulle art.-nr 093211
8 Foghyvel art.-nr 093112
9 Kvartsmånekniv art.-nr 092917
10 HG Scan PRO art.-nr 007553

 Funktionsgaranti

Denna STEINEL-produkt är tillverkad med största nog-
grannhet, är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande 
föreskrifter och har därefter genomgått enstickprovskontroll. 
Steinel garanterar produktens fullgoda beskaffenhet och 
funktion. 

Garantin gäller i 12 månader resp. 10 000 drifttimmar och 
börjar med inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orsaka-
de av material- eller tillverkningsfel. Garantin uppfylls genom 
reparation eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt val.  
Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av fel-
aktigt hanterande eller bristande underhåll samt brott när 
apparaten fallit ner. Följdskador på främmande föremål 
ersätts ej.

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

Reparationsservice:
Kontakta nästa serviceställe för  
reparationer efter garantitidens utgång 
eller vid bristfälligheter som inte omfattas 
av garantin.

   Konformitetsförklaring

(se sidan 160)
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