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1. Pakket inhoud
1x Lamineerapparaat, 1x Bedieningshandleiding, 1x Inhoud starterset (10 stuks 80 mic
folie voor formaat DIN A4, 10 stuks 80 mic folie voor formaat DIN A5, 10 stuks 80 mic
folie voor formaat 50 x 82 mm)
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2. Beschrijving onderdelen van het apparaat

ON/OFF-tuimelschakelaar
Uitvoeropening lamineerfolie
ABS (antiblokkeersysteeme)

READY indicate
Invoeropening folie
Foliesteun

3. Technische gegevens
Model:

OL 250-L

Netspanning:

AC 220–240 V / 50 Hz

Opgenomen vermogen in de
1e minuut / tijdens gebruik:

550 W; 2,4 A / 60 W; 0,25 A

Beschermingsklasse:

II

Gewicht:

1,07 kg

Aftmetingen (B x D x H):

354 mm × 142 mm × 59 mm

Opwarmtijd:

1 ½–2 min.

Foliensterkte:

80 mic - 125 mic

Werksnelheid:

400 mm/min.

Laminieertemperatur:

env. 135 °C

Maximale foliebreedte:

DIN A4

Verwarmingsrollen:

2 rolls

Lamineren:

warm lamineren

Ready-indicator:

Ready-indicator met thermisch-transfer technology

Technische en optische veranderingen voorbehouden.
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4. Algemene informatie
Deze handleiding hoort bij dit lamineerapparaat. Ze bevat belangrijke 		
informatie over de ingebruikname en de bediening.
Lees zorgvuldig deze handleiding en in het bijzonder de veiligheidsinstructies,
voordat u het lamineerapparaat in werking stelt. Het niet naleven van deze handleiding kan
tot ernstige verwondingen of beschadiging van het lamineerapparaat leiden.
Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Indien u het lamineerapparaat aan derden
leent, geef dan in elk geval ook de handleiding mee.

Toelichting bij de waarschuwingssymbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het lamineerapparaat of op de verpakking gebruikt.
LET OP! Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, tot de dood of ernstige verwonding kan leiden.
TIP! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u nuttige, bijkomende informatie over de montage of het gebruik.
Verklaring van overeenstemming (zie hoofdstuk „Verklaring van overeenstemming“): Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan alle
communautaire wetgeving van de Europese Economische Ruimte.
Het label «gecontroleerde veiligheid» (GS-merk) bekrachtigt
dat een product voldoet aan de eisen van de Duitse wet op de
veiligheid van producten (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG). Het
GS-merk toont aan dat bij beoogd gebruik en bij voorzienbaar verkeerd gebruik van het gelabelde product de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar zijn. Het gaat hierbij om een
vrijwillig veiligheidskeurmerk, afgegeven door het TÜV Rheinland.
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Dit symbool betekent dat u dit lamineerapparaat enkel na het lezen van de
handleiding mag bedienen.

Het lamineerapparaat valt onder veiligheidsklasse II: het apparaat is dubbelgeïsoleerd en heeft derhalve geen aanraakbare metalen delen, die in
geval van een defect onder spanning kunnen komen te staan.

Gebruik de lamineerapparaat alleen binnen.

5. Veiligheidsaanwijzingen

LET OP! Risico’s voor kinderen en mensen met
beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten (bijvoorbeeld deels gehandicapte, oudere
mensen met een beperking van hun fysieke en mentale
capaciteiten) of gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).
- Dit lamineerapparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder alsook door mensen met beperkte fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten of door mensen met
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, indien
ze onder toezicht staan en de bijhorende risico’s begrijpen.
Kinderen mogen niet met het lamineerapparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en onder		
houd uitvoeren.
− Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens voorschrift geïnstalleerd 230V geaard stopcontact. Dit moet
zich vlakbij het apparaat bevinden en gemakkelijk
toegankelijk zijn, zodat de stekker in geval van nood snel 		
uit het stopcontact kan worden getrokken.
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− Ook andere stekkers of verlengsnoeren moeten zowel
geaard als gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de stroom in
geval van nood kan worden afgesloten.		
− Voer uitsluitend de voor dit apparaat bedoelde lamineerfolies in de invoersleuf voor folies in en steek geen andere
voorwerpen, en met name geen metalen voorwerpen, in 		
de sleuf.
− Kinderen mogen dit apparaat alleen gebruiken onder 		
toezicht van volwassenen.
− Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Ook de opstelplek 		
moet droog zijn. Vochtige documenten mogen niet worden
gelamineerd. Trek in geval van nood altijd meteen de 		
stekker uit het stopcontact.
− Het apparaat is ontworpen voor particulier gebruik.
− Berg het apparaat, als het niet wordt gebruikt, gereinigd
op, bij voorkeur in de originele verpakking. Berg het 		
apparaat droog op, vlakbij een warmteborn.
− Bij het lamineren ontwikkelt het apparaat warmte. Door
veel zon of verwarmingswarmte kan de temperatuur 		
oplopen en kan het apparaat defect raken. Trek ook dan 		
meteen de stekker uit het stopcontact.
− Het apparaat heeft ventilatiesleuven. Deze mogen niet
worden afgedekt door voorwerpen als bv. tijdschriften, 		
kleedjes etc.
− Schakel het apparaat na gebruik uit en trek daarna altijd de
stekker uit het stopcontact.
− Lamineer uitsluitend bij kamertemperatuur (ongeveer 10 tot
25°C).
− Het apparaat mag nooit worden aaangesloten via een 		
beschadigde kabel.
− Houd het apparaat uit de buurt van huisdieren.
− Plastic zakken kunnen een risico vormen. Om verstikkingsge
vaar te vermijden, dient u de zak buiten het bereik van 		
baby’s en jonge kinderen te bewaren.
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6. Eerste gebruik

Lamineerapparaat en levering controleren
LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Indien u de verpakking niet voorzichtig met een
scherp mes of een ander scherp voorwerp opent,
dan kan het lamineerapparaat al snel worden beschadigd.
− Wees daarom voldoende voorzichtig bij het openen!
1. Neem het lamineerapparaat uit de verpakking en controleer of het lamineerapparaat
of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Als dat het geval is, gebruik het 		
lamineerapparaat dan niet. Richt u tot de fabrikant via het serviceadres dat 		
aangegeven is op de garantiekaart.
2. Controleer of de levering volledig is (zie levering, pagina 2).

7. Algemene aanwijzingen bij het lamineerapparaat
Lees de bedieningshandleiding goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
LET OP: Bij het gebruik van het apparaat kan er lichte geurvorming optreden. Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte bijvoorbeeld door een
geopend raam.
Een lamineerapparaat is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden!

8. ABS-antiblokkeersysteem
Uw lamineerapparaat is uitgerust met een antiblokkeersysteem. Als de folie niet recht
ingevoerd is of in het apparaat vastgelopen is, drukt u de ABS-schakelaar naar links. 6
U kunt dan de lamineerfolie met de te laminerende pagina uit het apparaat trekken en
deze in een nieuwe folie plaatsen en opnieuw in de invoeropening voor folies invoeren
2.
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9. Voorbereiding voor het lamineren
- Stel het apparaat zo op dat er voldoende ruimte is om de lamineerfolie in tevoeren.
Zet het apparaat daarom niet vlak voor een wand of andere voorwerpen.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact (220-240 V = huisaansluiting).
- Schakel het apparaat in met de ON/OFF 1 (position ON)
TIP: Uw lamineerapparaat ondersteunt zonder van modus te wisselen het
lamineren met 80 en 125 mic folie.
-

De klaar-indicator 3 verandert van blauw naar rood zodra het apparaat de juiste
temperatuur heeft bereikt. De opwarmtijd kan varieren door de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

10. Lamineren
-

Let op! Gebruik per keer slechts één folie, foliebladen plakken aan elkaar. Leg het
document dat u wilt lamineren tussen twee bladen lamineerfolie. Let op dat het
aan de gesloten kant goed aansluit.

-

Schuif de folie met de gesloten kant naar voren in de invoeropening 4 aan de
achterzijde van het apparaat. De rollen trekken de lamineerfolie automatisch in het
apparaat en transporteren het naar de uitvoeropening 5 aan de voorzijde
van het apparaat. Trek het document niet geforceerd uit het apparaat. 		
Bij papierstoring pagina 7, hoofdstuk ABS, raadplegen.

-

Folie kort laten afkoelen, klaar!

-

Als de lamineerfolie niet goed op het papier plakt herhaalt u het proces.

11. Algemene aanwijzingen voor het lamineren
Lamineren beëindigen
1. ON/OFF-tuimelschakelaar 1 in de stand OFF zetten.
2. Netstekker uit het stopcontact trekken.
3. Apparaat laten afkoelen.
Reinigen van de rollen
1. Schakel het apparaat in.
2. Vouw een blad DIN-A4 dubbel en steek dit met de vouw naar voren in de
invoeropening voor de folie 4 . Herhaal dit totdat er geen lijmresten meer op
het papier achterblijven.
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12. Reinigen van de buitenzijde van het apparaat
-

Trek de netstekker uit voordat u het lamineerapparaat reinigt. Dompel het 		
lamineerapparaat nooit onder water. Zorg ervoor dat er geen water in het omhulsel
komt.

-

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metaalborstels of nylonborstels en ook
geen scherpe of metalen reingings voorwerpen zoals messen, harde spatels en 		
dergelijke. Die kunnen het oppervlak beschadigen.

-

Reinig het apparaat altijd met een zacht doekje.

13. Verklaring van overeenstemming
De EG-verklaring van overeenstemming kan bij het op de garantiebon vermelde adres
worden opgevraagd.

14. Verpakking verwijderen
Verwijder de verpakking soort per soort. Sorteer het bordpapier en het
karton bij het oud papier en de folie bij het recycleerbaar afval.

15. Afvalverwijdering
De verpakking van dit product bestaat uit recyclebare materialen. Gooi ze
milieuvriendelijk weg. Gooi het apparaat aan het einde va de levensduur in
geen geval weg als gewoon huisvuil. Het apparaat moet worden afgevoerd
conform de ervoor geldende wettelijke voorschriften. Daarbij worden de
waardevolle materialen die het apparaat bevat hergebruikt en wordt het milieu
ontzien. Informeer bij uw gemeentebestuur naar de juiste manier van afvoeren als afval.
Maak het apparaat voor het afvoeren onbruikbaar. Haal de stekker uit het stopcontact en
verwijder het netsnoer van het apparaat.

MODEL: OL 250-L / ARTIKELNR:. 5771 / WK52WO/2016

9

10

MODEL: OL 250-L / ARTIKELNR:. 5771 / WK52WO/2016

Garantiekaart – A4-Lamineerapparaat
A4-Lamineerapparaat OL 250-L / WK52WO/2016
Voeg het aankoopbewiijs en deze ingevulde			 ar garantie
3 ja
garantiekaart bij het apparaat!
e datum

vanaf d
!
van aankoop

Klantgegevens:
Naam, voornaam:
Straat, huisnummer:
Postcode, plaats:

Land:

Telefoonummer met landnummer:
E-mailadres:

Beschrijving klacht:

Aankoopdatum:
Datum/handtekening:
Opmerking:
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moeten in ieder geval de garantiekaart en het
aankoopbewijs overlegd worden met, waar mogelijk, een gedetailleerde beschrijving van het
defect.Achteraf toegestuurde garantiekaarten kunnen niet worden geaccepteerd.
Achteraf toegestuurde garantiekaarten kunnen niet worden.
Klantenservice:
Service-hotline:
Faxnummer :
E-mailadres:
Serviceadres:

00 800 / 79 333 900 (gratis), Ma.-Vr. 8:00-17:00 uur
00 49 (0) 6151 / 101 907 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Duitsland
www.monolith-support.com

Garantiebepalingen – A4-Lamineerapparaat
BELANGRIJK GARANTIEDOCUMENT - GOED BEWAREN!
A4-Lamineerapparaat OL 250-L / WK52WO/2016
Geachte klant,
onze producten worden streng op kwaliteit gecontroleerd. Als dit apparaat niet foutloos
functioneert, wendt u zich tot onze. Tijdens de garantieperiode kunnen defecte lamineerapparaten tegen betaling van portokosten naar aan de ommezijde genoemde servicecentrum worden gestuurd. U krijgt dan gratis een nieuw of hersteld apparaat terug.
Na afloop van de garantietermijn kunt u het defecte apparaat ook voor herstel naar ons
serviceadres sturen. Voor reparaties na afloop van de garantietermijn worden kostem in
rekening gebracht.
De garantietermijn bedraagt 3 jaar en gaat in op de dag van aankoop in het ALDI-filiaal,
Bewaar het garantiebewijs en de kassabon goed, als bewijs van de aankoop.
Algemene garantiebepalingen:
In de onderstaande garantiebepalingen worden de aanspraken op garantie geregeld
ingeval van materiaalen fabricagefouten:
1. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die optreden door materiaal- en
fabricagefouten. Uitgesloten zijn defecten die optreden als gevolg van veelvuldig
gebruik, ondeskundig gebruik of forceren.
2. Binnen de garantietermijn beslist de fabrikant of defecte onderdelen worden
vervangen of gerepareerd. Overige aanspraken, met name schadevergoedingen,
zijn uitgesloten.
3. Door aanspraak te maken op de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.
Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.
4. Door reparaties en het (de)monteren van het apparaat door niet erkende
personen of bedrijven vervalt de garantie.
5. Van de garantie uitsgesloten zijn: transportschade, schade door het niet
aanhouden van de gebruikshandleiding, schade door onoordeelkundig gebruik.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.
Neem in geval van garantie- en serviceverzoeken altijd contact op met onze servicehotline.

Geïmporteerd door: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Duitsland
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