
 

BRUGSANVISNING FOR 
APL-330 

 
Læs venligst denne brugsanvisning før brug! 

 
1) Tænd for kontakten foran på maskinen og sæt den på RUN. Nu kører motoren. 
 
2) Stil drejeknappen på den foreskrevne indstilling. Se oversigten som følger med 

maskinen. Indstillingerne er de samme som for PL-modellerne. 
 
3) Maskinen varmer nu op, og når lampen lyser konstant, har maskinen den ønskede 

temperatur. Nu er maskinen klar til laminering. Lampen vil blinke når temperaturen 
er for lav eller for høj. Maskinen har indbygget kølesystem, som giver en 
ensartet temperatur og dermed en flottere laminering. 

 
4) Før folielommen ind i maskinen med den laminerede kant forrest.                                             
 
HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerede kant i folie-lommen, risikerer 
man, at papir og folie bliver inde i maskinen.  Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i 
folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien. Hold ikke 
folien foran indførelsen mere end 3 sec., da folien bliver blød og dermed lettere vil sætte sig 
fast i maskinen.  
 
5) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj. 
 Reducer temperaturen ved at dreje knappen mod venstre. 

Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav.  
Drej knappen mod højre. 

 
6) Ved koldlaminering stilles knappen på COLD. 
 
7) I tilfælde af at folien sætter sig fast i maskinen lyder der et signal og lommen bliver 

automatisk kørt retur, således at folien kan tages ud. Hvis der i øvrigt er brug for at 
køre folielommen tilbage, så stil knappen på Rev. 

 
8) Efter afsluttet laminering sluk på kontakten og maskinen køler af og slukker sig selv.  
 
9) Ved laminering af 250 mic. folielommer og 80 grams papir skal temperaturknappen 

drejes helt til højre. Så passer temperaturen. 
 
10) Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og                                      

arbejdsløn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker 
garantien ikke. 

 
11) Ved eventuel returnering af maskinen bedes De emballere den i forsvarlig  

returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse 
undervejs.  I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar. 

 
12) Såfremt der anvendes andre folielommer end dem, som EDNord leverer dækker 

garantien ikke. 
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