
 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding 

A4-Lamineermachine 
Klassieke Lijn 



Beschrijving: 
1. Hoesinvoer 

2. “Gereed”-indicator 

3. Aan/uitindicator 

4. Aan/uitschakelaar 

5. Hoesuitvoer 

 
Parameters: 

Afmeting: 335 x 100 x 86mm Lamineersnelheid: 250mm/min 

Gewicht: 1,38kg Functie: Heet lamineren 

Invoerbreedte: 245mm Spanning: 230V/50Hz 

Maximum dikte: 0,4mm Opwarmtijd: 4 - 8 minuten 

 

Eigenschappen: 
Deze machine is speciaal ontworpen voor lamineerhoezen van tussen 80Mic 
en 125Mic. Het kan worden gebruikt voor het lamineren van foto’s, kaarten, 
documenten, papier, enz. De hoezen dienen niet groter te zijn dan maat A4. 

 

Belangrijk: 
1. Houd de machine horizontaal en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om 

de hoezen in de machine te kunnen steken 

2. Verifieer dat uw netspanning 230V/50Hz is. 

 



Bediening: 
1. Steek de netstekker in een stopcontact. 

2. Druk op de schakelaar (4). Een rode indicator (3) zal oplichten,  
terwijl de motor wordt gestart. 

3. Wacht 4-8 minuten om de machine op te laten warmen. Een groene 
indicator (2) zal oplichten zodra de juiste temperatuur is bereikt. 

4. Steek het te lamineren voorwerp in een lamineerhoes en laat daarbij  
3-5mm rand vrij vanaf het verzegelde uiteinde van de hoes. 

5. Steek deze samen in de invoer (1) van de lamineermachine met de 
gesloten zijde eerst. Ze zullen automatisch worden gelamineerd. 

 
Opgelet a.u.b.: 
1. Om te voorkomen dat de hoes verkreukelt, dient u niet eerst de open zijde 

van de hoes in de invoer te steken. Gebruik a.u.b. ook geen schaar om de 
hoes te openen, anders kan de hoes beschadigd raken en niet langer 
goed worden gelamineerd. Let a.u.b. goed op de markeringen vóór de 
invoer wanneer u de hoezen insteekt, zorg ervoor dat de hoes is uitgelijnd 
op de invoermarkeringen en steek deze verticaal in de invoer. 

2. Sommige papiertypes kunnen mogelijk niet gelijkverdeeld verzegelen of 
kunnen er na het lamineren wazig uitzien. Steek de hoes in dit geval 
opnieuw in de lamineermachine voor een beter effect. 

3. Het is raadzaam het apparaat uit te schakelen wanneer  
u deze niet gebruikt. 

4. Wanneer de gelamineerde hoes uit de uitvoer schuift, kan deze erg heet 
zijn en zal gemakkelijk vorm verliezen. Zorg er a.u.b. voor uw handen niet 
te verwonden. Overmatige hantering van of trekken aan de hoes kan tot 
beschadiging leiden. 

5. Om koud te lamineren na de hete lamineerfunctie te hebben gebruikt, 
dient u minstens 30 seconden te wachten zodat de machine kan afkoelen. 

 



Waarschuwingen & Onderhoud: 
De rollers reinigen: 

1. Schakel de machine in zoals eerder is beschreven. 

2. Vouw een A4 vel papier en steek deze in de invoer met de gevouwen  
zijde eerst. Herhaal deze procedure totdat er geen lijm meer aan het  
papier plakt. 

 

De machine reinigen: 

1. Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de machine 
reinigt. Laat de lamineermachine afkoelen voorafgaand aan reiniging. 

2. Nadat de machine is afgekoeld, kunt u deze met een zacht doekje reinigen 

 

Opgelet a.u.b.: 

1. Schakel de machine na gebruik altijd uit. Gebruik de machine nooit langer 
dan een uur. Laat de machine tussen elk lamineerproces 15 seconden 
wachten. Laat de machine minstens 30 minuten afkoelen nadat deze is 
uitgeschakeld om vervolgens op te bergen. 

2. Bescherm de machine altijd tegen vocht. Controleer altijd of de machine 
droog is voorafgaand aan gebruik. Plaats de machine nooit in de buurt  
van airconditionings. 

3. Steek geen andere voorwerpen of materialen in de machine anders dan 
voor de lamineerhoezen ontworpen voor deze machine. Te dunne 
documenten (bijv. faxpapier dunner dan 30mic) of te zachte materialen 
kunnen niet in deze machine worden gestoken, omdat deze zullen 
verdraaien en de machine zullen blokkeren. 

4. Dek deze machine tijdens gebruik nooit af met voorwerpen zoals 
tijdschriften, kleding, enz. 

5. Lamineer a.u.b. altijd op normale kamertemperatuur (ca. 10-35°C). 

 



Lamineerhoezen gebruiken: 
1. Controleer a.u.b. of er voldoende marge (3-5mm) vrij is tussen de hoes  

en het te lamineren voorwerp wanneer u de juiste afmeting lamineerhoes 
kiest. 

2. U dien standaard hoezen te gebruiken, omdat hoezen van tweederangs 
kwaliteit of van ontoereikende dichtheid kunnen verkreukelen of broos 
kunnen raken na eenmaal te zijn gelamineerd. 

 

 
 Lamineerhoezen kunnen niet worden hergebruikt 
 Maximum dikte voor lamineerhoezen: 80-125Mic 
 Maximum lamineerafmetingen: 220mm 
 

Hoesfilm Marge 
(3~5mm) 

Invoerrichting 
(Gevouwen zijde) 


