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Specificaties

Model Nmr.: AL3500

Netaansluiting: AC 220-240V / 50HZ / 650W / 2.82A

Afmetingen van het 
toestel:

431mm*138mm*65mm

Max lamineer breedte: 338mm

Max dikte lamineerhoes 2*150mic

Max lamineer dikte: 0.8mm

Opwarmingstijd 
(2x75mic):

3-4min

Koud lamineer tijd klaar: onmiddellijk

Lamineer snelheid: 460mm/min

In acht te nemen elektrische veiligheidsvereisten

1. Het toestel moet aangesloten worden op een net met een netspanning
die overeenkomt met de elektrische vereisten die zich op het toestel
bevinden.

2. Trek de netstekker uit alvorens het toestel te verplaatsen en zo ook als
je het voor een langere tijd niet gebruikt.

3. Gebruik het toestel niet indien het netsnoer of de netstekker beschadigd
zou  zijn,  in  dergelijk  geval  laat  het  netsnoer  en  netstekker  door  een
gekwalificeerd vakman vervangen. 

4. Overlast het stopcontact niet, elektrische schokken of brand zou hiervan
het gevolg kunnen zijn. 

5. De unit is enkel geschikt voor gebruik in overdekte lokalen zoals bureel en 
binnenshuis.

6. Duw geen vreemde voorwerpen in het toestel. Vermijd alle contact met 
vloeistoffen !  

7. Laat geen kinderen met het toestel werken of indien zo laat hen door een
volwassene met ervaring op het toestel bijstaan. 

Algemene veiligheidvereisten

1. Gebruik het toestel enkel waarvoor het ontworpen is namelijk lamineren
van lamineerhoezen.

2. Breng niet anders in de lamineeropening dan een lamineerhoes. 



 

3. Plaats het toestel steeds op een stabiele vaste werkplaats om schade te
vermijden  zoals  vallen  wat  mogelijke  beschadiging  van  het  toestel  zou
kunnen teweegbrengen alsook mogelijk lichamelijk letsel. 

4. Volg strikt alle waarschuwingen en instructies. 
5. Het  stopcontact  waar  het  toestel  op  aangesloten  wordt  dient  in  de

onmiddellijke  omgeving  van  het  toestel  te  zijn  alsook  gemakkelijk
bereikbaar. 

6. Lamineer niet enkelzijdig, dit zou de laminator beschadigen.
7. Laat  de  ventilatie  uitgangen  vrij  om  oververhitting  van  de  laminator  te

vermijden. 

Ingebruikstelling van het toestel

1.Sluit het toestel aan op een geschikt stopcontact. 

2. Druk op de aan/uit schakelaar  om de machine aan te schakelen. Het 

toestel zal een bieb geluid maken. De lamp  zal aangaan. Voor koud 

lamineren: druk op de aan/uit schakelaar op de machine en start met 

lamineren terwijl het licht  groen is. Sla stap 3 over. Druk opnieuw op de 

aan/uit schakelaar  , het toestel zal twee bieb tonen geven en zal stoppen 

met werken.

3.  Druk  op  de   of   toets  om de  juiste  dikte  van  de  lamineerhoes  te

selecteren. Na deze selectie zal de indicator oplichten en zal het toestel  2
bieb geluiden maken. De machine start  nu met opwarmen. De machine is

klaar om te lamineren vanaf het moment dat de led  groen wordt. 

4. Wanneer zich een transport-jam voordoet of de lamineerhoes is niet juist

geplaatst, druk dan één maal op  Het toestel zal een bieb geluid maken,

de led  zal aangaan en de rollen zullen omgekeerd draaien.

5. Het toestel zal vanzelf afschakelen indien er 30 minuten niet mee gewerkt
wordt.

6. Teneinde de levensduur van de machine te verlengen zullen de rollen nog
twee minuten na het afschakelen blijven doordraaien, op deze manier worden
de rollen gelijkmatig afgekoeld. 



 

Lamineer Tips

1. Lamineer geen lege lamineerhoezen!
2. Breng steeds het deel van de lamineerhoes waar beide delen aan elkaar
   gelijmd zijn EERST in het toestel. 

3. Alvorens men zeer belangrijke documenten lamineert doe eerst een test
  met een gelijkaardig type van document 

4. Niet enkelvoudig lamineren, dit zal het toestel zwaar beschadigen en   
valt niet onder garantie. 

5. Zodra het lamineren beëindigd is verwijder dan zo vlug mogelijk de
gelamineerde hoes en leg ze op een vlakke plaats om op die manier  
rimpels of kromtrekken tegen te gaan 

6. Laat de verluchting uitgangen van het toestel vrij teneinde oververhitting  
van de laminator tegen te gaan. 

7. Knip niet in de lamineerhoezen voordat ze gelamineerd zijn !

Onderhoud

OPGEPAST: VERWIJDER DE STEKKER UIT HET 

STOPCONTACT ALVORENS DE BUITENKANT VAN HET 

TOESTEL TE REINIGEN. ENKEL REINIGEN MET EEN LICHT

VOCHTIG DOEK EN GEBRUIK GEEN DETERGENTEN OF

OPLOSMIDDELEN. 


