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GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Voor het gebruik van elektrogereedschappen moet u 

zich aan de volgende elementaire veiligheidsadviezen  

houden! 

 

Veiligheidsadviezen  
 
• Houd het werkgebied op orde.Een wanordelijke 

werkomgeving kan leiden totongelukken 
• Houd rekening met omgevingsinvloeden. Laat 

elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. 
Gebruik elektrische gereedschappen niet in een 
vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede 
verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet 
in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.     

• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichaams-
contact met geaarde objecten, zoals metalen buizen, 
radiatoren, C.V. kachels, koelkasten, enz. 

• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen 
niet aan gereedschap of snoer komen, houd ze weg 
van het werkgebied. 

• Berg het gereedschap veilig op. Niet in gebruik zijn-
de elektrische gereedschappen moeten in droge, af-
gesloten ruimten, buiten bereik van kinderen bewaard 
worden. 

• Overbelast het gereedschap niet. Men werkt beter 
en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik. 

• Gebruik het juiste gereedschap. Gebruik geen 
machines met een te laag vermogen of voorzetappa-
ratuur voor een te zware belasting. Gebruik de machi-
ne niet voor een doel of karwei, waarvoor ze niet 
bestemd zijn, bijv. Gebruik geen handcirkelzaag voor 
het omzagen van bomen of snoeien van takken. 

• Gebruik geschikte werkkleding. Draag geen 
slobberende kleding of sieraden. Draag bij lang haar 
een haarnet. Deze kunnen door bewegende delen 
gegrepen worden. Bij het werken in open lucht zijn 
rubber werkhandschoenen en schoenen met profiel-
zolen aan te bevelen. 

• Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik altijd een vei-
ligheidsbril en ook een stofmasker bij stofverwekken-
de werkzaamheden. Gehoorbescherming wordt aan-
bevolen. Indien het geluidsniveau hoger is dan 85 db 
(A) is gehoorbescherming verplicht. Opgegeven 
geluidsniveaus kunnen worden overschreden afhan-
kelijk van de werkomgeving en het te bewerken 
materiaal. 

• Gebruik stofafzuiging. Indien een mogelijkheid tot 
stofafzuiging en verzameling aanwezig is op het 
gereedschap, zorg dan dat deze op de juiste wijze 
worden benut. 

• Gebruik  het snoer niet verkeerd. Draag de machi-
ne niet aan het snoer en gebruik  het snoer niet om 
de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm 
de snoer tegen hitte, olie, en scherpe kanten. 

• Klem het werkstuk vast. Gebruik een spanelemen-
ten of een bankschroef om het werkstuk vast te klem-
mem. Dit garandeert een veilige klemming dan met 
de hand, bovendien kan men met twee handen 
werken. 

• Zorg voor een veilige houding. Vermijd een abnor-
male lichaamshouding en zorg voor een stabiel even-
wicht. 

• Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Houd het 
gereedschap scherp en schoon om beter en veiliger 
te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften 
en de adviezen op. Controleer regelmatig het snoer 
en laat dit bij beschadigingen door erkende repara-
teurs vernieuwen. Controleer regelmatig het verleng-
snoer en vervang het indien het beschadigt is. Houd 
de handgreep droog en vrij van olie en vet. 

• Trek de stekker uit het stopcontact. Trek de stek-
ker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik 
is, tijdens het onderhoud en het verwisselen  van 
gereedschap, zoals bijv, zaagbladen, boren en 
machinegereedschap van welk soort dan ook. 

• Laat geen gereedschapsleutels op de machine 

zitten. Controleer voor het inschakelen van de machi-
ne of sleutels en andere hulpgereedschappen zijn 
verwijderd 

• Voorkom het per ongeluk inschakelen. Draag geen 
aangesloten machines met de vinger aan de schake-
laar. Controleer of de schakelaar bij aansluiting op 
het lichtnet, uitgeschakeld staat. 

• Verlengsnoer bij het gebruik buiten. Gebruik buiten 
alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig 
gekenmerkte verlengsnoeren. 

• Wees steeds opmerkzaam. Let steeds op het werk, 
ga met verstand te werk, gebruik de machine niet als 
men geconcentreerd is. 

• Controleer het elektrische gereedschap op 

beschadigingen. Voor het verdere gebruik van de 
machine moeten veiligheidsinrichtingen of beschadig-
de delen, zorgvuldig op een uitstekende en doelge-
richte functie worden beproefd. Controleer of de func-
tie van de bewegende delen in orde is: of deze niet 
klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle de-
len perfect  en juist zijn gemonteerd en of alle andere 
voorwaarden, die het functioneren van het apparaat 
zouden kunnen beïnvloeden juist zijn. Indien in de 
gebruiksaanwijzing niet anders is aangegeven, moe-
ten beschadigde veiligheidsinrichtingen en machine-
delen, door een servicewerkplaats vakkundig worden 
gerepareerd of worden verwisseld. Gebruik geen 
apparatuur, waarvan de schakelaar niet in– en uitge-
schakeld kan worden. 

• Attentie! Gebruik in het belang van persoonlijke vei-
ligheid alleen toebehoren en hulpgereedschappen, 
die in de gebruiksaanwijzing worden aanbevolen. Het 
gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of 
hulpgereedschappen, kan verwondingsgevaar ople-
veren. 

• Reparaties mogen alleen door erkende reparateurs 
worden uitgevoerd. Dit artikel voldoet aan de betref-
fende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van 
ongevallen voor de gebruiker mogen reparaties alleen 
door erkende reparateurs worden uitgevoerd. 

• Voor  inbedrijfstelling: De spanning van het stop-
contact moet met die op het typeplaatje van de 
machine overeenkomen. Met 230V aangeduide 
machines kunnen ook op 220V aangesloten worden. 

 
 
Berg deze veiligheidsadviezen goed op !



 
 
 

  

Algemeen Gebruik 
 
Met het lijmpistool kunt u verschillende materialen met 
elkaar verlijmen: hout, kunststof, behang, textiel, 
metaal, piepschuim, tegels, keramik, ect. 
Het apparaat is gemaakt voor het snel verlijmen van 
schone, droge en vetvrije materialen met hete 
gesmolten lijm. 
Met hete lijm kunt u bijna alle materialen lijmen, 
plakken of afdichten. 
De mechanische trekker voor de lijmpatronen maakt 
het mogelijk om continu en gedoseerd te lijmen 
zonder teveel inspanning. 
 
Verdere veiligheidsadviezen voor het lijmpistool. 
 
Met het lijmpistool kunt u verschillende materialen 
lijmen: hout, kunststof, karton, behang, textiel, 
metalen, keramiek, enz. 
 
• Gebruik uitsluitend de juiste lijmpatronen met een 

lengte van ca 15 – 20 cm, en met een doorsnede 
van 11 mm. 

• Vloeibare lijm mag niet gebruik worden. 
• De te lijmen ondergronden dienen droog en  

vetvrij en schoon te zijn te zijn. 
• Bewaar het lijmpistool buiten het bereik van 

kinderen. 
• Vermijdt tijdens het lijmen een te grote druk op de 

lijmpatroon, om verklemming van de patroon te 
voorkomen. 

• Vermijdt het aanraken van het mondstuk tijdens 
het lijmen , de temperatuur kan oplopen tot 200° C  

• Zorg voordat u begint te werken met het 
lijmpistool, dat u een plek heeft waar u het 
lijmpistool kan neerzetten en de druppels lijm die 
er nog uitkomen kunt opvangen. 

• Laat het lijmpistool volledig afkoelen, voordat u het 
opbergt. 

 
 
 

 
OVERZICHT  (Afb. A)   

 
 
Mondstuk                 
 
 

 
Beugel 

 
    Trekker 

 
            

 
   
Stroomkabel 

 

Technische Gegevens 
 

Spanning:  230 V∼/50 Hz 
Vermogen: Rustphase 16 W 
  Bedrijfssphase 65 W 
Schmeltemperatuur: ca. 200° C 
Opwarmtijd:  ca. 5-7 Min. 
Lijmpatroon:  ∅ 11 x 150 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijf 
 

• De netspanning moet overeenkomen met de 
netspanning die aangegeven staat op het type 
plaatje. 

• Zet de beugel in de stand dat u na het werken met 
het lijmpistool u hem gelijk neer kunt zetten. Zorg 
voor een vlakke standplaats ! 

• Steek een lijmpatroon in het lijmpistool. 
• Steek de stekker in het stopcontact en laat het 

lijmpistool op ca. 5-7 Minuten op temperatuur 
komen. 

• Trek aan de trekker en breng de lijm op het te 
lijmen produkt aan. 

• De te lijmen vlakken tegen elkaar aan drukken. 
• Bij grotere lijmvlakken meerdere lijmpunten 

maken. 
• Bij het lijmen van piepschuim is het  beter de lijm 

niet rechtstreeks aan te brengen maar op het te 
verlijmen oppervlak. 

• Bij langere pauzes ( > 20 Minuten ) trek de stekker 
uit het stopcontact. 

• Verwijder de resten van lijm van het mondstuk 
dmv verwamd mespunt. 

• Maak bij hittegevoelige materialen eerst een proef 
lijm stuk.     

   



 
 
 

  

Uitwisselen van de nozle 
 
 
• Als extra toebehoor is een puntnozzle  en een 

vlakke nozzle bijgevoegd. 
• Beide nozzles zijn met warmtebescherming 

uitgerust. 
• U vervangt de nozzle door hem tegen de klok in te 

draaien uit het schroefdraad draait. 
• Een nieuwe nozzle zet u erop door met de klok 

mee , een nozzle in het schroefdraad te draaien. 
• Een nozzle mag u alleen vervangen als de nozzle 

koud is.  
Verbrandingsgevaar! 

 
Twee jaar volledige garantie 
 
De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag van 
de aankoop. U levert een bewijs van de 
aankoopdatum door de originele aankoopbon aan ons 
op te sturen. 
Brüder Mannesmann geeft voor alle optredende 
materiaal- en fabricagefouten 24 maanden garantie na 
aankoop. Wij garanderen dan de kosteloze vervanging 
van alle defecte delen of van het hele apparaat. 
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen 
contact op met onderstaand telefoonnummer.  
 
UW RECHT OP GARANTIE GELDT ALLEEN 
INDIEN: 
- een bewijs van aankoopdatum in de vorm van een 
AANKOOPBON getoond kan worden; 
- aan het apparaat geen reparaties of verande-ringen 
door derden zijn aangebracht, of niet origi-nele 
onderdelen zijn gemonteerd; 
- het apparaat volgens de bedieningsvoorschriften is 
behandeld; 
- er geen sprake is van overmacht van onze kant. 
 
• Door een reparatie of vervanging van onder-delen 

binnen de garantietermijn, wordt de 
garantietermijn niet verlengd. 

• Normale slijtage valt niet onder de garantie.  
• De garantiebepalingen gelden in combinatie met 

onze leverings- en verkoopvoorwaarden. 
• Slecht verpakte artikelen worden geweigerd. 
 

Neem bij eventuele  vragen of kwaliteitsproblemen 
onmiddellijk contact op met de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Afdeling Reparatur-Service 
Lempstrasse 24 
 
42859 Remscheid 
Duitsland 
 
Telefoon:  +49 2191/37 14 71 
Telefax:  +49 2191/38 64 77 
 
 
Elektrisch gereedschap wat aan vervanging toe is 

en milieubescherming 
 
Wanneer het elektrisch gereedschap ooit zo intensief 
is gebruikt dat het moet worden vervangen, of 
wanneer u het niet meer nodig hebt, denk dan bij het 
verwijderen om het milieu. Elektrisch gereedschap 
behoort niet in het normale huisafval, maar kan op een 
milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Vraag 
daarover informatie bij uw BRÜDER-MANNESMANN-
leverancier. 
 
 
 
 
 
 
 
  


