
Korte handleiding lasapparaat PE en PP-fittingen     

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
 Denk aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond 

het toestel. 
 Het gebruik van dit lasapparaat is enkel bedoeld voor binnen installaties. Ondergrondse 

toepassingen zijn verboden. 
 Dit lasapparaat staat het lassen toe met electro-lasmoffen van, door de binneninstallatie-techniek 

goedgekeurde, afvoerbuizen uit PE van de fabrikanten Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, 
Waviduo en Vulcathene-Euro. 

 
Gebruiksaanwijzingen  
 
 Dit lasapparaat wordt op een kring van 230 V, afgezekerd op 16A, aangesloten met de schakelaar  

uitgeschakeld, stand 0. 
 Plaats de schakelaar op 1.  
 Het apparaat voert daarna een zelftest uit. Alle drie de LEDs branden kort en tonen zo de 

functiebereidheid van het lasapparaat. Bovendien geeft de digitale display ca. 1 seconde lang de 
lasmodus H00 weer. De weergave en de LEDs gaan daarna weer uit. 

 Dit microprocessorgestuurde lasapparaat regelt en bewaakt volautomatisch het lasproces, bepaalt 
de lastijd in overeenstemming met de omgevingstemperatuur. 

 Plaats de schoongemaakte buiseinden stevig en voldoende diep in de mof. Vieze contacten leiden 
tot verkeerde lassen, bovendien leidt het tot oververhitting van de aansluitstekker. Na het contact 
met de fitting brandt de gele LED (fitting aangesloten). Tegelijkertijd wordt de lastijd op de display 
afgebeeld. Door het in werking stellen van het toestel met de  groene starttoets wordt het lasproces 
in gang gezet. De lastijd eindigt (na ca. 80 s) als de groene LED brandt en het akoestische signaal 
twee keer hoorbaar is. 

 Het lasproces is mislukt, als de rode LED (storing) brandt en een akoestisch signaal met 
intervaltoon hoorbaar is. Bovendien wordt er een foutmelding op de display weergegeven. Een fout 
is alleen met de rode stoptoets te herstellen. 

 De afkoeltijd moet worden aangehouden naar opgave van de fittingproducent. Er moet op worden 
gelet dat de nog warme buis-fitting-verbinding gedurende deze tijd nog niet gebruikt of aangeraakt 
mag worden. 

 Na het lasproces wordt de lasautomaat door onderbreking van de verbinding met de lasfitting, weer 
terug aan het begin van het lasproces geschakeld. Als beveiliging tegen per ongeluk dubbellassen 
van dezelfde electro-lasmof moet zowel na een einde als ook na afbraak van een las, de automaat 
als eerste van de fitting verwijderd worden, zodat hij voor het volgende lassen gereed is. 
 

Stopzetting 

 Sluit het toestel niet af voor de groene LED aanstaat. 
 Koppel de aansluitstekkers los van de mof en plaats de schakelaar op 0. 
 Het toestel mag niet afgesproeid of onder water gezet worden. 
 

 

 
 

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


