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1. Leveringsomfang
1x Lamineringsmaskine, 1x Betjeningsvejledning, 1x Startsæt, 80 mic (10 stk.
folie A4 (216 x 303 mm),10 stk. folie A5 (154 x 216 mm), 10 stk. folie i kreditkortformat, (54 x 86 mm))
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2. Beskrivelse af maskinen

illu. A

READY indikator
Filmindføringsåbning
ON/OFF vippekontakt
Lamineringsfilmudgang
ABS vippekontakt 			
(anti-blokeringssystem)

illu. B
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3. Generelle oplysninger

Læs og gem betjeningsvejledningen
Betjeningsvejledningen hører til lamineringsmaskinen. Den indeholder vigtige oplysninger om brug af maskinen. Læs betjeningsvejledningen grundigt, og bemærk især sikkerhedsanvisningerne, før
lamineringsmaskinen tages i brug. Forkert brug kan føre til alvorlig personskade
eller beskadigelse af lamineringsmaskinen.
Gem betjeningsvejledningen til senere opslag. Hvis lamineringsmaskinen overdrages til andre, skal betjeningsvejledningen følge med. Denne betjeningsvejledning
kan også hentes fra vores hjemmeside som PDF-fil www.monolith-support.com.

Tegnforklaring
Der anvendes følgende symboler og signalord i betjeningsvejledning, på skæremaskine eller på emballagen.

ADVARSEL!
FORSIGTIG!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med middel
risiko, der kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse,
hvis den ikke undgås.
Dette signalsymbol/-ord viser en fare med en mindre
risiko, der kan medføre mindre skader, hvis den ikke
undgås.

Dette symbol giver supplerende nyttige oplysninger om montering
eller drift.
Overensstemmelseserklæring (se kapitlet „Overensstemmelseserklæring“): Produkter,som er mærket med dette symbol, opfylder
samtlige gældende bestemmelser i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.
GS-mærket (testet sikkerhed) angiver, at et produkt overholder
kravene i den tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG).
GS-mærket angiver, at brugerens sikkerhed og sundhed ikke
bringes i fare, når produktet anvendes efter sin bestemmelse
og ved forkert anvendelse, der kan forudses. GS-mærket er
et frivilligt sikkerhedsmærke, som udstedes af TÜV Rheinland.
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Dette symbol henviser til, at du kun må betjene denne makuleringsmaskineefter at have læst betjeningsvejledningen!
Symbolet viser, at produktets konstruktion overholder kravene til
Beskyttelsesklasse II (dobbelt isolering). En sikkerhedsforbindelse til
jord er ikke nødvendig.
Apparatet må kun bruges i tørre, lukkede lokaler.

4. Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL!

Fare for børn og personer med fysisk, sensorisk eller
mental funktionsnedsættelse (f.eks. handicappede og
ældre med fysisk eller mental funktionsnedsættelse) eller
manglende viden og erfaring (f.eks. større børn).
− Lamineringsmaskinen kan betjenes af børn fra 8 år og opefter
samt personer med fysisk, sensorisk eller mental 			
funktionsnedsættelse eller manglende erfaring og viden, 		
hvis de forinden gøres bekendt med og forstår de dermed
forbundne farer. Børn må ikke lege med lamineringsmaskinen. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke 		
udføres af børn, med mindre de er under opsyn.
− Tilslut kun maskinen til en forskriftsmæssig installeret
AC 220-240 V stikkontakt med jordforbindelse. Denne stikkontakt skal være i nærheden af maskinen og let tilgængelig,
så det er muligt at afbryde maskinen i nødstilfælde ved at 		
trække stikket ud af kontakten.
− Forlængerledninger og mellemstik skal ligeledes være
forsynet med jordforbindelse og være let tilgængelige, 		
så det er muligt at trække stikket ud i nødstilfælde.
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− Indfør aldrig andre genstande end lamineringsfolier, der er
beregnet til maskinen, især ikke metalliske genstande, ind i
folieindføringsåbningen.
− Børn må kun benytte denne maskine under opsyn af voksne.
− Beskyt apparatet imod fugtighed. Også det sted, hvor
maskinen står, skal være tørt. Fugtige originaler må ikke
lamineres. Træk altid straks netstikket ud af stikkontakten i
nødstilfælde.
− Maskinen er kun beregnet til privat brug.
− Maskinen holdes i sikker afstand fra kæledyr.
− Der udvikles varme under lamineringen. Stærk påvirkning
fra solstråling eller rumopvarmningskilder kan forstærke
denne tilstand og medføre beskadigelse af maskinen. Træk
også i dette tilfælde straks netstikket ud af stikkontakten.
− Maskinen er forsynet med ventilationsåbninger. Disse må
ikke tildækkes af andre genstande som f.eks. tidsskrifter,
afdækninger eller lignende. Ved overophedning slukker
maskinen automatisk.
− Sluk maskinen efter brug og træk altid netstikket ud af
stikkontakten.
− Foretag kun laminering ved rumtemperatur (ca. 10–25°C).
− Maskinen må aldrig tilsluttes med beskadigede ledninger.
− Plastikposer kan være farlige. For at undgå risiko for
kvælning skal poser opbevares utilgængeligt for spædbørn
og mindre børn.
− Når maskinen ikke skal anvendes, er det bedst at opbevare
den i originalemballagen. Opbevar maskinen på et tørt
sted og altid ved siden af en varmekilde.
− Undgå akkumulering af varme ved aldrig at tildække		
lamineringsapparatet med andre genstande som tidsskrifter,
tæpper og lignende.
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5. Første ibrugtagning

Kontroller lamineringsmaskinen, og at alle tilhørende
dele er med i pakken.
ADVARSEL!

Fare for beskadigelse!
Lamineringsmaskinen kan blive beskadiget, hvis emballagen
åbnes med en kniv eller andre skarpe eller spidse genstande.
− Vær forsigtig, når pakken åbnes!
1. Tag lamineringsmaskinen ud af emballagen, og kontroller, at maskinen og
de enkelte dele ikke er beskadigede. Hvis nogle af delene er defekte, må 		
maskinen ikke tages i brug. Henvend dig til producentens serviceadresse, 		
som er angivet på garantibeviset.
2. Kontroller, at alle dele er med (se pakkens indhold på side 2).

6. Generelle anvisninger for lamineringsmaskinen
Læs venligst brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

FORSIGTIG!
Bemærk: Der kan opstå en svag lugtudvikling under anvendelse af maskinen.
Sørg for at lufte rummet godt ud, f.eks. ved at åbne et vindue.
En lamineringsmaskine er ikke legetøj. Sørg for at den er utilgængelig for børn.

7. ABS Antiblokeringssystem
Din lamineringsmaskine er udstyret med et anti-blokeringssystem. Hvis du ikke
har indført filmen lige, eller hvis filmen sidder fast i maskinen, skal du trykke på
ABS vippekontakt. 5 til venstre. Så kan du nemt trække lamineringsfolien og
lamineringsmaterialet ud af maskinen og indføre det materiale, der skal lamineres, i en ny folie i filmindføringsåbningen 2 .
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8. Forberedelse til laminering
1. Placer venligst apparatet således, at der er plads nok til, at lamineringsfilmen
kan lægges ind i apparatet (undgå altså at placere apparatet direkte foran en
væg eller en anden genstand).
2. Sæt stikket i en stikkontakt med jordkontakt (AC 220-240 V = husforbindelse).
3. Tænd for apparatet ved at trykke på ON/OFF vippekontakt 3 sæt den på ON
( ).
Bemærk: Lamineringsapparatet kan bruges til at laminere 80 mic og
125 mic folier uden at skifte indstilling.
4. READY indikator 1 skifter farve fra sort til rød, så snart apparatet har opnået
den rigtige temperatur.
Den tid, apparatet skal bruge til at blive varmet op, kan variereafhængig
af tempraturen og luftfugtigheden i rummet.

9. Sådan laminerer du
ADVARSEL!

- Brug altid kun én folie pr. laminering, folierne klæber tæt 		
sammen. Læg det dokument, som skal lamineres, mellem de
to sider af lamineringsfolien. Kontrollér at det ligger an imod
den lukkede kant.
- Skub folien med den lukkede kant forrest ind i filmindføringsåbningen 		
2 på maskinens bagside. Valserne trækker automatisk lamineringsfolien ind
og transporterer den til lamineringsfolieudgangen 4 på maskinens forside.
Træk ikke det laminerede ud med vold. Ved papirstop, se side 7, kapitel ABS.
- Lad folien afkøle i kort tid!
- Hvis lamineringsfolien ikke er godt klæbet sammen med papiret, skal du 		
gentage proceduren.
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10. Generelle anvisninger for laminering

Afslutning af lamineringen
1. ON/OFF vippekontakt 3 på OFF (O).
2. Træk netstikket ud af stikkontakten.
3. Lad maskinen afkøle.

Rengøring af valserne
1. Tænd for maskinen.
2. Fold et ark A4-papir og indfør det med folden forrest i filmindføringsåbningen
2 . Gentag denne procedure, indtil der ikke mere afsættes limrester på 		
papiret.

11. Udvendig rengøring af maskinen
ADVARSEL!

Kortslutningsfare!
Forkert betjening kan medføre elektrisk stød.
- Tag strømledningen ud af stikkontakten, før maskinen rengøres. 			
Lamineringsmaskinen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Sørg for,
at der ikke trænger vand ind i kabinettet.
- Anvend ikke skrappe rengøringsmidler, metal- eller nylonbørster eller skarpe
redskaber af metal eller lignende såsom knive, spartler osv. Det kan beskadige
apparatets overflade.
- Rengør altid maskinen med en blød klud.
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12. Tekniske data
Model:
Varenr.:
Farve:
Netspænding:
Effektforbrug:
Beskyttelsesklasse:
Vægt:
Mål (B x H x D):
Opvarmningstid
Folietykkelser:
Arbejdshastighed:
Lamineringstemperatur:
Maksimal foliebredde:
Varmvalse:
Laminering:
Ready‑indikator:
ABS:

OL 250-L-17
5599
hvid/ grå mat
AC 220–240 V / 50 Hz
550 W; 2,4 A / 60 W; 0,25 A
II
maks. 1,1 kg
352 mm × 117 mm × 76 mm
1 ½–2 min.
80 mic - 125 mic
400 mm/min.
maks. 135 °C
A4
2
varmelaminering
med termisk overførsel teknologi
ja

Tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

13. Overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra adressen på
garantikortet (anført til sidst i denne vejledning).
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14. Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballage
Bortskaf emballagen sorteret. Aflever pap og karton til brugt papir og
folie til indsamling af brugbare materialer.

Bortskaffelse af kasserede apparater
(kan anvendes i EU og andre europæiske lande med systemer til separat
indsamling af brugbare materialer)
Udtjente apparater må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald! Hvis makuleringsmaskinen engang ikke mere kan bruges,
er forbrugeren lovmæssigt forpligtet til at aflevere det udtjente
apparat adskilt fra husholdningsaffaldet, f. eks. på en genbrugsstation i kommunen eller bydelen. Dermed sikres det, at udtjente apparater
bortskaffes korrekt,og en negativ påvirkning af miljøet undgås. Derfor er
elektriske apparater mærket med ovenstående symbol.
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Garantikort – A4-Lamineringsmaskine
A4-Lamineringsmaskine OL 250-L-17 / 07/2017
Vedlæg venligst købskvitteringen og dette
garantikort i udfyldt stand sammen med maskinen!

a
3 års garanti fr
!
n
e
købsdato

Kundedata:
Navn, fornavn:
Vej/Gade, husnummer:
Postnummer, By:

Land:

Telefonnummer med landekode:
E-mailadresse:

Fejlbeskrivelse:

Købsdato:
Dato/Underskrift:
Henvisning:
Ved ibrugtagelse af garantiydelsen skal garantikortet og købskvitteringen vedlægges apparatet
såvel som en detaljeret fejlbeskrivelse. Senere tilsendte garantikort kan ikke accepteres.
Kundeservice:
Service-Hotline:
Service Faxnummer:
E-mailadresse:
Serviceadresse:

00 800 / 79 333 900 (gratis), ma.-fr. klokken 8:00-17:00
00 49 (0) 6151 / 1019 0 7911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, D-44866 Bochum, Tyskland
www.monolith-support.com

Garantibetingelser – A4-Lamineringsmaskine
VIGTIGT GARANTIDOKUMENT – OPBEVARES GODT!
A4-Lamineringsmaskine OL 250-L-17 / 07/2017
Kære Kunde,
uvore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere
efter hensigten, beklager vi dette meget og beder Dem henvende Dem på den på
garantikortet angivne serviceadresse. Vi står også meget gerne telefonisk til tjeneste på
det på garantikortet angivne telefonnummer.
Til fremsættelse af krav iht. garantidækningen gælder følgende - uden at Deres lovpligtigerettigheder indskrænkes:
1. Krav iht. garantien kan rejses inden for max. 3 år, gældende fra købsdato. Vores
garantiydelse er begrænset til erstatning af materiale- og fabrikationsfejl, evt.
udskriftning af apparatet. Vor garantiydelse er omkostningsfri for Dem.
2. Krav iht. garantien skal altid afklares straks efter endt behandling af
reklamationen. Anmeldelser efter udløb af garantiperioden er udelukket, med
mindre kravene rejses inden for en frist på 2 uger efter udløb af garantiperioden.
3. Defekte apparater bedes fremsendt vedlagt garantikort og kassebon til
serviceadressen. Ligger defekten indenfor vores garantidækning, får De et
repareret eller et nyt apparat retur. Ved reparation eller udskiftning af
apparatet påbegyndes ikke en ny garantiperiode. Garantiperioden på 3 år
fra købsdato forbliver gældende. Dette gælder også ved service på stedet.
Bemærk venligst, at garantien bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig behandling,
ved overtrædelse af de for apparatet gældende sikkerhedsforanstaltninger, ved
anvendelse af vold eller ved indgreb, der ikke er foretaget på vores autoriserede serviceadresse.

Importør: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Tyskland
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