
 

 
Lamineermachine, A3 

Handleiding 
91609 

 
De lamineermachine is alleen geschikt voor het lamineren van documenten. Elk ander 
gebruik of modificaties worden als ongepast beschouwd en kunnen aanzienlijke risico’s op 
ongelukken vormen.  
 
Belangrijk advies over de veiligheid 
 
1. Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u de machine voor de eerste 

keer gebruikt. 
2. Zet de machine uitsluitend op een vlakke en droge ondergrond. Ze moet vrij 

toegankelijk zijn van alle kanten. Het is niet aan te raden om een verlengsnoer te 
gebruiken! 

3. De lamineermachine niet openen of zelf repareren, maar breng ze naar uw gespecialiseerde 
dealer wanneer ze beschadigd is, of neem contact op met onze hotline. 

4. Gebruik alleen lamineerhoezen van de juiste grootte (tot maximaal DIN A3) en dikte  
(80 tot 100 micron). Lamineerhoezen die te dun zijn veroorzaken blokkering van de hoes 
in de machine. 

5. Raak het hete oppervlak van de machine niet aan nadat deze is opgestart. 
6. De lamineermachine mag- om veiligheidsredenen - niet worden gebruikt door kinderen, 

tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene. 
7. Gebruik het apparaat nooit buiten of in de buurt van water. 
8. Warm lamineren: lamineer in deze modus met deze machine geen materialen die 

gevoelig zijn voor warmte, zoals thermisch faxpapier bijvoorbeeld. Deze materialen zijn 
alleen geschikt voor koud lamineren. 

9. Giet of mors geen vloeistof in of op de machine. 



10. Steek geen metalen voorwerpen in de machine. Gelieve geen vingers in de machine te 
steken. 

11. De lamineermachine is niet geschikt voor continu commercieel gebruik. Het wordt 
aangeraden om de machine 30 minuten uit te schakelen nadat deze ongeveer 30 minuten 
in werking is geweest. 

12. Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat en gemakkelijk toegankelijk zijn. 
 
De lamineermachine opstarten 
 
1. Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op ‘I’. De rode led (stroom) gaat 

branden en het verwarmingsproces begint. 
2. De groene led (klaar) gaat na ongeveer 3 - 5 minuten branden. Nu kunt u beginnen te 

lamineren. 
3. Open de lamineerhoes en leg het materiaal dat u wenst te lamineren direct op de 

gesloten zijde. Laat hierbij een marge van tussen 3 mm en 5 mm voorbij de randen. 
 

Opgelet 
a) Kies een lamineerhoes van geschikte overeenkomstige grootte in verhouding tot het 

materiaal dat respectievelijk wordt gelamineerd. 
b) Het is niet aan te raden om een aantal kleinere materialen te verwerken in één 

lamineerhoes. 
c) Knip de lamineerhoes niet door voor het lamineren. 
d) Het materiaal dat moet worden gelamineerd, mag niet dikker zijn dan 0,5 mm 

inclusief de lamineerhoes. 
e) U mag alleen zeer dunne of zachte materialen, zoals een krant of servetten 

bijvoorbeeld, lamineren met dikkere lamineerhoezen (100 micron). We raden u 
evenwel af dit te doen! 

f) Steek er geen lamineerhoes in zonder inhoud. 
g) Gebruik nooit lamineerhoezen aan één zijde of wanneer ze opgerold zijn. 
h) Maak alleen gebruik van lamineerhoezen die ook als zodanig worden beschreven. 

Andere soorten hoezen, zoals transparante organisatiehoezen bijvoorbeeld zijn niet 
geschikt voor het lamineren! 

 
4. Plaats het materiaal recht in de lamineerhoes en met de gesloten zijde eerst in de 

invoeropening aan de voorzijde van het apparaat. Het materiaal zal nu automatisch 
verder getrokken worden. 

5. Het gelamineerde materiaal dat uit de uitvoeropening aan de achterzijde van de 
machine komt, mag er niet worden uitgetrokken met geweld. Wacht totdat het volledig 
uit de machine is uitgevoerd. Laat het gelamineerde materiaal even afkoelen! 

6. Schakel de machine nadat het lamineren is beëindigd uit, door de schakelaar op ‘O’ te 
zetten. Laat de machine afkoelen en trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik 
van de machine. 

 
Opmerking: Steek geen materiaal in de lamineermachine in het geval van een blokkering. 
Schakel het apparaat direct uit! 
 



Verwijdering van een geblokkeerde lamineerhoes 
 

1. Deze machine is voorzien van een deblokkeringsfunctie om eventuele blokkeringen 
van de lamineerhoes op te lossen. Een dergelijke functie wordt bewerkstelligd door 
de ABS-knop op de ACHTERKANT van de lamineermachine. 

2. Gelieve de machine onmiddellijk uit te schakelen door de schakelaar op “O” te zetten 
en trek de stekker uit het stopcontact, laat de machine even afkoelen (bij warm 
lamineren) en druk op de ‘ABS’ deblokkeringsknop op de achterkant zoals 
aangegeven met het pijlteken, wanneer er een lamineerhoes geblokkeerd zit. 

3. Houd de ABS-schakelaar stevig vast met de ene hand en trek met de andere hand de 
lamineerhoes volledig uit de invoer- of de uitvoeropening van de machine. 

4. Nadat u de blokkering van de lamineerhoes hebt opgelost en de ABS-schakelaar hebt 
losgelaten, zal deze terug naar zijn uitgangspositie gaan. Nu kunt u de machine weer 
volledig gebruiken. 

5. Neem contact op met onze hotline als er opnieuw een lamineerhoes blokkeert. 
 
Reiniging en onderhoud 
 

1. Gelieve altijd de stekker uit het stopcontact te trekken om de machine schoon te 
maken. Let er altijd op dat de stekker niet in aanraking komt met vloeistoffen. 

2. Laat de machine afkoelen voordat u ze reinigt. 
3. Reinig de machine met een lichtjes vochtige, zachte doek. Gebruik geen bijtende of 

schurende reinigingsmiddelen. 
 
Verpakking: 
Lamineermachine 
Gebruikshandleiding 
 
Technische gegevens  
Netspanning (V) 220-240VAC 50Hz 3.5A 
Verbruik 840W 
Invoerbreedte 320 mm 
Grootte van de machine (mm) ca. 456 x 163 x 62 mm 
Dikte van bruikbare lamineerhoezen 80 - 125 micron 
Opwarmtijd ca. 3 min.
Snelheid 400 mm/min

 


