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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt limpistolen fra Living Art.  
Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og 

sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler  
vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem  
forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger,  

som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.  
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret.  

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Limpistol
Model:

KV-JQ101-G / KV-JQ101-P

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamborg

Tyskland

WKNF8914

www.wachsmuth-krogmann.com
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Oversigt

A
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1  Dyse
2  Limstifter

Limstift, 7 x
(Grøn KV-JQ101-G: 7 x transparent
  Pink KV-JQ101-P:   3 x transparent,  

2 x guld,  
2 x sølv)

3  Strømkabel med strømstik
4  Aftrækker
5  Støtte

Udstyrsdele Leveringsomfang

• 1 x limpistol
• 7 x limstifter
• 1 x instruktionsbog
• 1 x garantibevis
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Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares
Denne instruktionsbog hører til denne 
limpistol. Den indeholder vigtige oplysninger 
om opstart og håndtering.  

For at fremme forståelsen kaldes limpistolen  
i det følgende kun „pistol“. Instruktionsbogen, specielt 
sikkerhedsanvisningerne, skal læses grundigt igennem, 
inden du anvender pistolen. Tilsidesættelse af denne 
instruktionsbog kan forårsage alvorlige kvæstelser eller 
medføre beskadigelse af pistolen. Instruktionsbogen er 
baseret på de normer og regler, som er gældende i Den 
Europæiske Union. I udlandet skal man også være 
opmærksom på landsspecifikke retningslinjer og 
bestemmelser. Du bedes opbevare instruktionsbogen  
til senere brug. Hvis du giver pistolen videre til 
tredjemand, skal du nødvendigvis også medlevere 
denne instruktionsbog. Denne instruktionsbog kan også 
downloades på www.wachsmuth-krogmann.com

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler kan ses i denne 
instruktionsbog, på pistolen eller på emballagen.

 ADVARSEL! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en mellemstor 
risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan 
medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

 HENVISNING! Denne advarsel advarer 
mod eventuelle materielle skader.

 Overensstemmelseserklæring (se kapitlet 
„Overensstemmelseserklæring“): 
Produkter, som er mærket med dette 
symbol, opfylder alle fælles bestemmelser, 
som er gældende i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde.

  Stemplet bekræfter, at produktet er  
sikkert ved forskriftsmæssig anvendelse. 
Teststemplet „GS“ (testet sikkerhed) 
bekræfter produktets konformitet med 
den tyske lov om produktsikkerhed 
(ProdSG).

Pistolen har  
beskyttelsesklasse II.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse
Pistolen er udelukkende beregnet til forarbejdning af 
varm lim til limning af materialer som papir, træ, pap, 
plast, læder, keramik, glas, stof, kork, metal, etc. Den er 
udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til 
erhvervsmæssig anvendelse. Anvend kun pistolen som 
beskrevet i denne instruktionsbog. Enhver anden 
anvendelse betragtes som ikke forskriftsmæssig og kan 
medføre materielle skader eller endda 
personkvæstelser. Pistolen er ikke legetøj for børn. 
Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for 
skader, som måtte være opstået på grund af ikke 
forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger 
 ADVARSEL! 
Fare for elektrisk stød! 

Fejlbehæftet el-installation eller for høj 
netspænding kan medføre elektrisk stød.
• Hvis strømkablet er beskadiget, skal det 

udskiftes af producenten eller dennes 
kundeservice eller en tilsvarende 
kvalificeret person for at undgå risici. 
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• Kontrollér, at spændingen stemmer overens med den 
spænding, som er angivet på typeskiltet.

• Tilslut kun pistolen til en lettilgængelig stikkontakt,  
så du i tilfælde af uheld hurtigt kan koble den fra 
strømmen.

• Anvend ikke pistolen, hvis den har synlige skader, eller 
strømkablet eller strømstikket er defekt.

• Kabinettet må ikke åbnes, og reparation skal foretages 
af sagkyndige. Du skal i så fald henvende dig til et 
specialværksted eller den serviceadresse, som er 
angivet på garantibeviset. Ved selvstændigt udførte 
reparationer, ukyndig tilslutning eller forkert 
anvendelse bortfalder ansvars- og garantidækningen.

• Ved reparationer må der kun anvendes dele, som svarer 
til de oprindelige udstyrsdata. I dette udstyr findes der 
elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige til 
beskyttelse mod farekilder.

• Pistolen må ikke anvendes med et eksternt tænd- 
sluk-ur eller et separat fjernstyringssystem.

• Nedsænk hverken pistol eller strømkabel eller strømstik 
i vand eller andre væsker, og sørg for, at der ikke 
kommer væsker ind i kabinettet.

• Tag aldrig fat i strømstikket med fugtige hænder.
• Træk aldrig strømstikket ud af stikkontakten i 

strømkablet, men tag altid fat i strømstikket.
• Hold strømstikket og strømkablet på afstand af åben 

ild og varme overflader.
• Bøj ikke strømkablet, og læg det ikke hen over  

skarpe kanter.
• Anvend kun pistolen indendørs. Anvend den aldrig  

i fugtige rum eller i regnvejr.
• Man må aldrig tage fat i el-udstyr, hvis det er faldet 

ned i vand. I så fald skal stikket straks tages ud af 
stikkontakten.

 ADVARSEL!  

Fare for børn og personer med  
nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner (for eksempel delvist 
handicappede, ældre personer med 
begrænsning af fysiske og mentale 
evner) eller mangel på erfaring og 
kendskab (for eksempel børn).
• Pistolen kan anvendes af børn fra otte år 

samt af personer med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller 
mangel på erfaring og kendskab, hvis de 
er under opsyn, eller hvis de er blevet 
instrueret i sikker anvendelse af udstyret 
og forstår de deraf resulterede risici. Børn 
må ikke lege med pistolen. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages 
af børn uden opsyn.

• Hold emballagemateriale, beskyttelsesfolie og 
smådele, som er beregnet til forarbejdning, 
utilgængelige for børn, der er fare for kvælning.

 ADVARSEL! 
Fare for forbrænding!

Dyse og lim bliver meget varme under 
anvendelse og køler efter anvendelsen 
ikke straks af.
• Undgå ved eller umiddelbart efter 

anvendelsen direkte kontakt med hud og 
øjne med limen. Ved arbejdet skal du bære 
beskyttelsesbriller, handsker og andet 
beskyttende tøj. Såfremt du brænder dig, 
eller varm lim kommer ind i øjnene, skal 
du omgående holde det berørte sted 
under koldt vand i mindst 15 minutter. 
Forsøg ikke at fjerne den smeltede lim,  
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men søg lægehjælp. Forbrændt hud skal 
dækkes med et rent plaster eller en ren 
forbinding.

• Hold ikke aftrækkeren nede, hvis pistolen 
ikke straks forarbejder limen. Pistolen er 
muligvis endnu ikke varm nok.  
Ved vedvarende tryk på aftrækkeren  
kan varm lim løbe bagud og forårsage 
forbrændinger.

• Efter anvendelsen skal du tage 
strømstikket ud og lade pistolen køle af  
i mindst ti minutter. Her skal du altid stille 
pistolen på den udklappede støtte og 
sørge for, at eventuelt resterende lim, som 
drypper af, ikke kan beskadige underlaget. 
Læg ikke den afkølende pistol fra dig.

• Vent med at berøre limen, til den er 
afkølet og hærdet. 

 ADVARSEL!  
Fare for sundheden!

Opvarmet lim og opvarmet materiale 
kan forårsage sundhedsskadelige 
dampe.
• Dampe, som opstår ved limning, må ikke 

indåndes. Sørg for passende udluftning. 
Hvis der ikke er tilstrækkelig udluftning, 
skal du bære åndedrætsværn ved 
anvendelsen.

• Hvis du utilsigtet har indåndet dampe, 
skal du hurtigt gå ud i frisk luft. Søg læge, 
hvis du føler dig dårlig.

• Hvis lim er kommet ind i munden, skal du 
skylle grundigt med vand. Søg læge, hvis 
du føler ubehag.

• Tøj, som har været i kontakt med limen, 
skal vaskes grundigt.

  HENVISNING!  
Fare for brand og beskadigelse!

Uhensigtsmæssig håndtering af 
pistolen kan føre til beskadigelser og 
endda brand.
• Pistolen må så vidt muligt kun anvendes 

med materialer som papir, træ, pap, plast, 
læder, keramik, glas, stof, kork eller metal. 
Sørg for, at det materiale, som du limer, er 
rent, tørt og uden fedt eller olie.

• Den omgivende temperatur og 
materialerne, som skal limes, må ikke 
være koldere end +5 °C og ikke varmere 
end +50 °C.

• Når du ikke anvender pistolen, skal du 
altid stille den på den udklappede støtte.

• Lad ikke dysen komme i kontakt med 
varmefølsomme materialer ved 
anvendelsen og under afkølingen.

• Anvend ikke brændbare opløsningsmidler 
til rengøring af limstederne.

• Anvend ikke pistolen i omgivelser med 
brændbare gasser.

• Hvis limen begynder at brænde, skal du 
først tage tilstrækkeligt beskyttende tøj og 
åndedrætsværn på, inden du slukker ilden.

• Anvend kun limstifter med passende 
dimensioner (ca. 7 mm x 100 mm).

• Læg altid strømkablet bagud og væk fra 
udstyret.
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Første anvendelse

Produkt og leveringsomfang kontrolleres
   HENVISNING! 
Fare for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en 
skarp kniv eller andre spidse genstande, kan 
produktet nemt blive beskadiget.
• Vær meget forsigtig ved åbningen.
1.  Tag produktet ud af emballagen.
2.  Kontrollér, om leverancen er fuldstændig 

(sml. figur s. 4).
3.  Kontrollér, om produktet eller de enkelte 

dele er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, 
må du ikke anvende produktet. 
Du skal i så fald henvende dig til den 
serviceadresse, som er angivet på 
garantibeviset.

Anvendelse

 ADVARSEL!  
Fare for kvæstelse og  
beskadigelse!

Inden du tager pistolen i brug, skal du læse 
sikkerhedsanvisningerne i starten af denne 
instruktionsbog.
1.  Til anvendelse af pistolen skal du vælge et egnet,  

ikke brændbart arbejdsunderlag.
2. Sørg for, at strømstikket er taget ud.
3. Sæt en limstift ind i pistolen til anslag.
4. Stik strømstikket ind i stikkontakten.
5.  Lad pistolen varme op i fem til syv minutter,  

inden du aktiverer aftrækkeren.

 Glatte overflader kradses op forud for 
limningen.

6.  Sæt pistolen med dysen på den overflade, som skal 
bearbejdes, og påfør limen ved at holde aftrækkeren 
jævnt nede.

 Limen hærder hurtigt. Sørg eventuelt for at 
sætte dine materialer hurtigt sammen. Tryk 
dem sammen i ca. 30 sekunder. Efter ca.  
5 minutter er limstedet bæredygtigt.

7.  Hvis du skal bruge begge hænder eller af andre 
årsager kortvarigt vil lægge pistolen fra dig, skal du 
klappe støtten ud og stille pistolen på et jævnt 
underlag, som ikke kan beskadiges af 
varmepåvirkning eller udløbende varm lim.

8. Efter afsluttet arbejde skal du tage strømstikket ud.
9. Stil pistolen på støtten som beskrevet under punkt 7.
10. Lad pistolen afkøle i mindst ti minutter.

 Hvis limstiften er brugt så meget, at den med 
aftrækkeren ikke kan trykkes længere ind  
i dysen, skal du efter denne indsætte en ny 
limstift. Når du efterfølgende med opvarmet 
pistol aktiverer aftrækkeren, vil den nye 
limstift trykke den påbegyndte længere 
fremad. Forsøg ikke at tage den påbegyndte 
limstift ud af pistolen. Når en limstift en 
gang er sat i, skal den bruges helt op. 
Såfremt altså for eksempel en transparent 
limstift stadig sidder i pistolen, og du vil 
anvende en guldstift, skal du først opbruge 
den tidligere stift på oven for beskrevne 
måde.
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Rengøring

 ADVARSEL! 
Fare for forbrænding!

Pistolen bliver meget varm, når den er i brug.
• Lad pistolen køle helt af forud for hver rengøring  

og tag strømstikket ud.

  HENVISNING! 
Fare for kortslutning!

Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan forårsage  
en kortslutning.
• Nedsænk ved rengøring aldrig pistolen i vand eller 

andre væsker.
• Sørg for, at ingen væsker trænger ind i kabinettet.

  HENVISNING! 
Fare for skader!

Ukyndig rengøring kan beskadige pistolen.
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler og ingen 

skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som 
knive, hårde spartler og lignende. De kan beskadige 
overfladen.

• Rengør pistolen med en blød, i givet fald let fugtig 
klud.

Opbevaring

Pistolen skal opbevares på et tørt, køligt,  
godt ventileret sted utilgængeligt for børn.

Tekniske data
Model: Grøn KV-JQ101-G

Pink KV-JQ101-P 
Forsyningsspænding: 230 V~, 50 Hz
Effekt: 10 W
Driftstemperatur
på dysen: ca. 185 °C
Beskyttelsesklasse: II
Opvarmningstid: 5-7 minutter
Smeltetemperatur: til 204 °C
Smeltehastighed: 6-8 g/min.
Dimensioner
Limstifter (ø x I): ca. 7 mm x 100 mm
Varenummer: 4005803
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Overensstemmelseserklæring

  Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, 
erklærer som eneansvarlig,  
at ovennævnte produkt opfylder de 
grundlæggende krav i de anførte EU-
direktiver. EU-konformitetserklæringen kan 
rekvireres på den producentadresse, som er 
anført på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes
 Bortskaf emballagen sorteret efter materiale. 
Aflevér pap og karton som papiraffald, folie  
i genbrugsindsamlingen.

Kasseret udstyr bortskaffes
(Kan anvendes i Den Europæiske Union og andre 
europæiske lande med systemer til separat indsamling  
af genbrugsmaterialer)

 Kasseret udstyr må ikke komme  
i dagrenovationen!  
Hvis pistolen en gang ikke længere kan 
bruges, er enhver forbruger lovmæssigt 
forpligtet til at aflevere kasseret udstyr 
separat fra dagrenovationen f.eks. på en 
genbrugsplads i kommunen/bydelen.  
Dermed sikres det, at kasseret udstyr 
genbruges fagligt korrekt, og at negative 
påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er 
elektrisk udstyr mærket med det her viste 
symbol.



Service

© Copyright
Kopiering eller mangfoldiggørelse  
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.
Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar  
uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning  
og behandling i elektroniske systemer.

Lavet i Kina
Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

WKNF8914

Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på  
www.wachsmuth-krogmann.com

KUNDESERVICE

info@Zeitlos-vertrieb.de

Zeitlos Vertriebs GmbH


