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VOORWOORD 
Deze machine maakt deel uit van het productassortiment van Polo MB Oisterwijk B.V. 
 
Deze gebruiksaanwijzing bevat: 
 Veiligheidsvoorschriften 
 Instructies voor installatie en gebruik 
 Onderhoud- en reparatievoorschriften 
 Hulp bij storingen 
 Technische documenten 
 Verklaring(en) 
 
Het gebruik van deze gebruiksaanwijzing: 
 Vereenvoudigt het vertrouwd raken met de machine 
 Voorkomt storingen door niet vakkundig gebruik 
 
Neemt u de onderhoudsvoorschriften in acht, deze: 
 Verhogen de betrouwbaarheid 
 Verlengen de levensduur van de machine 
 Verminderen reparatiekosten en uitvaltijd 
 
Polo MB Oisterwijk B.V. is niet verantwoordelijk voor de machine indien: 
 De machine niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt bediend. 
 De machine voor doelen wordt gebruikt, welke niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing. (zie 

veiligheidsvoorschriften). 
 
De aanspraak op garantie vervalt bij: 
 Bedieningsfouten 
 Nalatig onderhoud 
 Afwijkende afstellingen 
 
ATTENTIE! 
De gebruiksaanwijzing behoort te allen tijde binnen handbereik van de machine te liggen. 
 
Bedien de machine alleen na uitvoerige kennisname van de gebruiksaanwijzing. 
 
Neem onder alle omstandigheden de veiligheidsvoorschriften en de voorschriften om ongevallen te voorkomen in acht. 
 
Gebruik, voor de eigen veiligheid, alleen originele Polo MB Oisterwijk B.V. onderdelen. 
 
Deze Polo MB Oisterwijk B.V. machine is in overeenstemming met de huidige stand van voorschriften en regels 
van de techniek gebouwd. 
 
Symbolen in de gebruiksaanwijzing: 
 

 
 

 
Waarschuwing: gevaar 

 

 
 

 
Waarschuwing: specifiek advies 

 

 

 
Waarschuwing: onderhoudsadvies 
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De gebruiker 
Deze handleiding is voor verschillende gebruikers bedoeld. De onderstaande kwalificaties worden gesteld aan de 
gebruikers die met de machine werken. 
 

 

 
Ondeskundige omgang met de machine kan tot ernstig persoonlijk letsel en aanzienlijke 
materiële schade leiden. 

 

 

 
Wanneer u niet bevoegd bent om handelingen met de machine uit te voeren kan Polo MB 
Oisterwijk B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

 
Bedieningspersoneel 
Is geïnstrueerd, via een opleiding door de exploitant, over de aan hem/haar opgedragen taken en mogelijke gevaren bij 
ondeskundig gedrag. De machine mag niet worden bediend door personen die onder invloed van alcohol, 
geneesmiddelen en/of verdovende middelen zijn.  
 
Installatie, onderhoud en reparaties vergen bijzondere kennis en mogen alleen door onderhoudspersoneel worden 
uitgevoerd. 
 

 

 
Bij twijfel over correct functioneren direct het onderhoudspersoneel raadplegen. 
 

 
Onderhoudspersoneel 
Is op basis van zijn/haar vakopleiding, kennis en ervaring en kennis van de van toepassing zijnde bepalingen van de 
fabrikant, in staat de aan hem/haar opgedragen werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren zelfstandig te 
herkennen. 
 

 

 
Het onderhoudspersoneel is tijdens zijn werkzaamheden aan de machine verplicht om deze uit 
te voeren zoals staat beschreven in de handleiding.  

 

 

 
Bijzondere werkzaamheden alleen laten uitvoeren door de in de betreffende paragrafen van de 
handleiding genoemde personen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke 
andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polo MB Oisterwijk B.V. 

Polo MB Oisterwijk B.V. behoudt zich het recht voor om de machine en/of gebruiksaanwijzing te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Polo MB Oisterwijk B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door afwijkende specificaties van de 
standaarduitvoering. 

Hoewel bij het tot standkomen van deze gebruiksaanwijzing de uiterste zorgvuldigheid is betracht, zal Polo MB Oisterwijk B.V. geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing en/of de gevolgen van (foutieve) interpretatie van de inhoud. 

Polo MB Oisterwijk B.V. is niet aansprakelijk voor schade of problemen resulterend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen. Indien 
deze gebruiksaanwijzing niet voorzien is van aanwijzingen voor bepaalde reparaties, afstellingen en onderhoud neem dan contact op met uw dealer 
of Polo MB Oisterwijk B.V. 
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1 Uitpakken 
Controleer tijdens het uitpakken van de machine aan de hand van onderstaande lijst of alles aanwezig is. 
 De machine 
 Gebruiksaanwijzing 
 Net snoer 
 Folieashouder links en rechts 
 Folie as 
 Folie geleiders (4x) 
 Oplegtafel 
 Zakje met: 

 Inbussleutel 
 Bevestigingsartikelen 
 Afdekkapjes (2x) 

 
Controleer de gegevens op de typeplaat. (zie fig. 1). Deze is op de onderkant van de machine te vinden. Neem de 
gegevens over in onderstaand figuur.  
 

fig. 1 Typeplaat 
 
 
De machine is verpakt in milieuvriendelijk materiaal en dat mag als normaal huisvuil worden afgevoerd. Daarentegen 
adviseren we u de verpakking op te slaan om de machine, indien nodig, in de toekomst veilig te kunnen transporteren. 
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2 Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies 
 

 
 

 
Lees voordat u de machine in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
 

 
Verklaring waarschuwingstekens: 
 
A. Pas op, hete delen aan de binnenzijde van de 

machine. 

 

Veiligheidsopschriften op de machine: 
De veiligheidsopschriften zijn compleet en goed leesbaar op de machine aangebracht. Beschadigde en niet leesbare 
veiligheidsopschriften moeten worden vernieuwd.  
 
De machine kan gevaarlijk zijn voor mensen en objecten indien: 
 De machine niet in overeenstemming met de voorschriften wordt geïnstalleerd. 
 De machine in een ongeschikte omgeving staat. 
 De machine niet op de juiste wijze wordt gebruikt. 
 De machine op welke wijze ook is omgebouwd of veranderd. 
 De gebruikers niet aan de eisen voldoen. 
 De veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen. 
 
Restrisico’s die niet konden worden weggenomen door technische aanpassingen: 
 Het is mogelijk om bij het invoeren van de folie met de vingers onder de sealbalk te komen. Bij het sluiten van de 

sealbalk met de bedieningshendel moeten de handen/vingers onder de sealbalk vandaan gehaald worden om te 
voorkomen dat men bekneld raakt. 

 Het is mogelijk om bij het invoeren van de folie met de vingers tegen de sealbalk te komen. Bij het invoeren van de 
folie moet men met de vingers niet tegen de sealbalk aankomen om te voorkomen dat men brandwonden oploopt. 

 Tijdens onderhoud is het mogelijk om met het mesje in contact te komen. Pas op voor snijwonden. 
 Tijdens onderhoud is het mogelijk om met onder spanning staande delen in contact te komen, daarom moet 

tijdens onderhoud de machine altijd worden uitgeschakeld en de stekker uit stopcontact worden genomen. 
 
Natuurlijk gelden ook: 
 De betreffende voorschriften om een ongeval te voorkomen. 
 De algemene voorschriften op gebied van veiligheid. 
 Evt. lokale en/of regionale voorschriften. 
 
Ombouwen en veranderen van de machine: 
 Het eigenhandig veranderen van de machine geeft aanleiding, tot het niet meer kunnen 

garanderen van de veiligheid.  
 Niet door ons geleverde onderdelen (niet door ons vervaardigde fabricaten) en speciale uitvoeringen, worden door 

ons niet erkend. 
 Montage en/of installatie van deze artikelen kunnen de passieve veiligheid van de machine beïnvloeden.  
 Voor schade die door niet originele artikelen ontstaat, neemt Polo MB Oisterwijk B.V. geen enkele vorm van 

aansprakelijkheid. 

 
 
 
 
                            

    A                                          
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De machine gebruiken voor speciale toepassingen: 
 

 
 

 
Indien de machine wordt gebruikt in een medisch steriele omgeving/clean oom is de exploitant 
verantwoordelijk voor de naleving van de daar specifiek geldende voorschriften. 

 

 
 

 
Indien de machine wordt gebruikt voor het verpakken van medische instrumenten is de 
exploitant verantwoordelijk voor de naleving van de specifiek geldende voorschriften. 

 
AANZETTEN VAN DE MACHINE 
 
Voor het aanzetten: 
 

 
 

 
De gebruiker moet met de uitrusting, werkwijze en de bedieningselementen van de machine 
vertrouwd zijn. 

 

 
 

 
De gebruiker is verplicht zijn persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken. 

 
De volgende punten moeten worden gecontroleerd voordat de machine wordt aangezet: 
 De gegevens op de typeplaat overeenkomen met de spanning (V), frequentie (Hz) en het vermogen (W) van het 

plaatselijke elektriciteitsnet.  
 De machine geen opmerkelijke gebreken heeft. 
 De bedieningselementen functioneren. 
 Geen losse delen op of in de machine liggen. 
 
 

 
 

 
Indien niet aan bovenstaande punten wordt voldaan mag de machine niet worden aangezet. 

 
Werken met de machine: 
 Gebruik uitsluitend voor de machine geschikte sealbare materialen. 
 Open nooit de behuizing van de machine wanneer deze is aangesloten op het elektriciteitsnet. 
 Twijfelt u aan het juist functioneren van de machine, stel deze direct buiten bedrijf en raadpleeg 

onderhoudspersoneel. 
 Gedurende de tijd dat er met de machine wordt gewerkt, moet er toezicht gehouden worden op de gebruiker en de 

machine. 
 De machine pas weer in bedrijf stellen, als de storing is hersteld.  
 Mocht er vloeistof of een voorwerp in de machine terechtkomen, schakel de machine uit en verwijder daarna 

direct de stekker uit het stopcontact en laat de machine door onderhoudspersoneel nakijken alvorens hem weer in 
gebruik te nemen. 

 Bij ongebruikelijk alarm, zoals b.v. rookontwikkeling, schakelt u de machine uit en verwijder daarna direct de 
stekker uit het stopcontact en laat de machine door onderhoudspersoneel nakijken alvorens hem weer in gebruik 
te nemen 

 
 

 
 

 
Tijdens het werken met de machine zijn de sealbalken heet en dit kan bij contact met de huid 
ernstig letsel veroorzaken. 

 

 
 

 
De machine is uitgerust met een scherp snijmes, dit kan ernstig letsel veroorzaken. 
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Maatregelen bij brand: 
Blus de machine, wanneer deze vlam vat, nooit met water. Omdat de machine onder stroom staat brengt dit 
levensgevaarlijke situaties met zich mee. Tijdens het gebruik bent u verplicht een brandblusser binnen handbereik van 
de machine te hebben staan. De volgende type brandblussers zijn geschikt voor het blussen van de machine: 
 Poederblusser 
 Schuimblusser 
 
Machine uitschakelen: 
 Schakel de machine uit, indien de machine niet wordt gebruikt. 
 Als de machine voor langere tijd niet word gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. 
 
Onderhoud en reparaties: 
 Onderhoud en reparaties aan de machine vergt bijzondere kennis en mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd 

onderhoudspersoneel.  
 Onbevoegde personen mogen geen onderhoudswerkzaamheden verrichten. 
 Schakel bij onderhoudswerkzaamheden de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
 Gebruik voor het schoonmaken van de machine geen water, schuurmiddelen, chemische oplosmiddelen of andere 

vloeistoffen.  
 
 

 
 

 
De machine bevat onderdelen die onder spanning staan, bij contact kan dit levensgevaarlijke 
situaties opleveren. 

 

 
 

 
In de machine bevinden zich bewegende onderdelen, deze kunnen ernstig letsel veroorzaken. 

 

 
 

 
De sealbalken zijn nog heet wanneer er kort na gebruik onderhoud of reparaties worden 
uitgevoerd. Bij contact met de huid kan dit ernstig letsel veroorzaken. 

 
Onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie: 
Voordat er onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie kunnen worden verricht, schakelt u de machine 
uit en verwijderd u de stekker uit het stopcontact. Verzeker u ervan, dat er geen spanning in de machine aanwezig is. 
Plaats een verbodsbord op de machine, dat deze niet mag worden aangeschakeld. 
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3 Algemene beschrijving 
De Polo MB Oisterwijk B.V. is een heatsealer voor het verpakken van medische instrumenten in laminaatfolie. Nadat de 
te verpakken instrumenten in een zak zijn gestopt wordt de zak afgesloten door deze dicht te sealen. De zak wordt 
onder de sealbalk gelegd waarna deze wordt gesloten door de bedieningshendel met de hand over te halen. Als de 
sealbalk is gesloten wordt de zak in een paar seconden dicht geseald. Na het sluiten van de verpakking kunnen de 
instrumenten, door het plaatsen van de zak in een stoom autoclaaf, gesteriliseerd worden. 
 
De bediening van de PoloDent Thermische Sealer is eenvoudig. Na het indrukken van de aan/uitschakelaar warmt de 
sealbalk binnen een paar minuten op tot de standaard ingestelde sealtemperatuur. De sealtijd begint na het overhalen 
van de bedieningshendel. Als de sealtijd van 4 seconden is verstreken begint de aan/uit schakelaar snel te knipperen en 
geeft de sealer een geluidssignaal. De PoloDent Thermische Sealer schakelt automatisch uit als deze gedurende 30 
minuten niet is gebruikt. 
 
Voor de PoloDent Thermische Sealer kunnen kant en klare zakjes worden gebruikt maar ook laminaatfolie op rol 
waarvan eerst zakjes worden gemaakt. Bij gebruik van laminaatfolie op rol is het met het ingebouwde mes mogelijk de 
folie op maat te snijden. Alle foliebreedtes, tot maximaal de breedte van de sealbalk, kunnen worden geseald. 
 
De machine is geschikt voor het sealen van laminaatfolie/zakjes welke geschikt zijn voor stoomsterilisatie. 
 
 
Sealcyclus 
De complete sealcyclus van de machine bestaat uit de volgende stappen: 
 Het plaatsen van een laminaatzak onder de sealbalk. 
 Het sluiten van de sealbalk met de bedieningshendel. 
 Het afsnijden van de restfolie boven de seal d.m.v. het heen en weer halen van het mes. 
 Na 4 seconden begint de aan/uit schakelaar snel te knipperen, geeft de machine een geluidsignaal en is de seal 

gemaakt. 
 Na het openen van de sealbalk kan de verpakking uit de machine worden genomen en kan deze d.m.v. 

stoomsterilisatie worden gesteriliseerd. 
 
 

 
 

 
Met de PoloDent Thermische Sealer kan alleen laminaatfolie/zakjes, welke geschikt zijn voor 
stoomsterilisatie, worden geseald. 
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4 Maatschets 

 
fig. 2 Maatschets

 
 

5 Specificaties 
5.1 Bedrijfsspecificaties 

- Bedrijfssnelheid:   Max 12 per minuut. 
- Omgevingstemperatuur:   +5 . . .+40 Celsius. 
- Luchtvochtigheid:   30% . . .95% rel. (zonder condens). 
- Bevestiging, fundering:   Rubber voeten. 
- Afzuiging, ventilatie:   In geventileerde ruimte gebruiken. 

 
5.2 Niet toegestane toepassingen 

- Gebruik in explosieve omgeving. 
- Gebruik in een vriescel/koelcel. 
- Verpakken van giftige corrosieve of irriterende substanties. 
- Verpakken van explosieve materialen. 
- Verpakken van giftige, verstikkende of irriterende gassen. 
- Verpakken van (gevaarlijke) stoffige producten. 
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6 Installatie 
 

 
 

 
De installatie van de machine mag alleen door bevoegd onderhoudspersoneel worden 
uitgevoerd. (zie voorwoord).  

 

 
 

 
Wanneer de machine wordt geïnstalleerd in een omgeving met niet toegestane omstandigheden 
kunnen componenten onherstelbaar beschadigen. 

 

 
 

 
De gebruiker is verplicht zijn persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken. 

 

 
 

 
Zorg dat er om de machine heen genoeg vrije ruimte is voor bediening, onderhoud en 
reparaties. 

 
6.1 Installatie 

Plaats de machine in een geventileerde, goed verlichte ruimte. Zorg ervoor dat de machine niet wordt blootgesteld aan 
rechtstreekse zonnestraling, extreme temperaturen, vocht, stof of zand. De machine mag niet worden blootgesteld aan 
mechanische schokken of trillingen. 
 
Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond zodat deze stabiel blijft staan. 
 
6.1.1 Installeren met folierolhouder 

fig. 3 Installeren folierolhouder en oplegtafel
 
Plaats het moertje (6) in de uitsparing, aan de onderzijde, van de folieashouder (3 en 7). 
Zet daarna de folieashouders (3 en 7) in de uitsparingen van de machine. 
Schroef beide folieashouders vast met het onderlegringetje (4) en het boutje (5). 
Plaats de folieas (2) met een folierol in de folieashouders (3 en 7). 
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Plaats de vier folierol geleiders (1) op de as (2). 
6.1.2 Installeren zonder folierolhouder 

 
fig. 4 Installeren zonder folierolhouder

 
Plaats de afdekkapjes (1) in de uitsparingen van de machine en zet deze vast met de schroefjes (2). 
 
 
6.1.3 Installeren oplegtafel 

Plaats de oplegtafel (8) in de uitsparingen van de machine (zie fig. 3). 
 
 
6.1.4 Installeren meshouder 

Plaats de meshouder (met mes) in de mesgeleidingsgleuf aan de bovenzijde van de machine. (zie fig. 3). 
 

 
 

 
Pas op voor snijwonden, het mes is scherp. 
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6.2 Aansluiten op netspanning 

fig. 5 Aansluitpunt
 

1 Netentree 
 
Steek de contrastekker van het aansluitsnoer in de netentree (1) van de machine (zie fig. 5). 
Steek daarna de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact. 
 
 

 
 

 
Gebruik altijd een stopcontact met randaarde en afgezekerd met max. 16A. 
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7  Bedieningsonderdelen 

fig. 6 Bedieningsonderdelen 
 
Nr. Naam Functie
1 Aan/uit schakelaar Het aan- en uitschakelen van de machine.
2 Mes Voor het afsnijden van de restfolie boven de seal.

Voor het op maat snijden van folie op rol. 
3 Oplegtafel Voor het afmeten van folie op rol.
4 Bedieningshendel Het sluiten van de sealbalk en in gang zetten van het sealproces. 
5 Folie as As voor het plaatsen van 1 of 2 rollen folie.
6 Folie geleiders Houden de folierol(len) op zijn/hun plaats.
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7.1 Veiligheidstoepassingen 

fig. 7 Veiligheidstoepassingen 
 
Nr. Naam Functie
1 Zekeringen Bij kortsluiting in de machine schakelen de twee zekeringen (6 AT) op 

de print de machine uit. 
2 Meshouder De meshouder zorgt ervoor dat het mes veilig kan worden bediend. 
3 Verwarmingselementen Worden niet warmer dan 190ºC.
 



 

16 

8 Bediening 
 

 
 

 
De machine mag alleen bediend worden door bevoegd personeel. (zie voorwoord). 

 

 
 

 
Controleer voor het inschakelen van de machine of alle veiligheidsfuncties aanwezig zijn en 
functioneren. 

 

 
 

 
De gebruiker is verplicht zijn persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken. 

 

 
 

 
De gebruiker dient voor de machine plaats te nemen, zodat hij makkelijk bij de 
aan/uitschakelaar en de bedieningshendel kan.  

 

 
 

 
Na het herstellen van een onvoorziene stroom uitval zal de machine handmatig moeten worden 
herstart doormiddel van het indrukken van de aan/uitschakelaar.  

 
8.1 Inschakelen  

Om de machine in te schakelen moeten de volgende handeling worden verricht: 
 
 Druk op de aan/uitschakelaar tot de PoloDent Thermische Sealer een geluidsignaal geeft. De led in de 

aan/uitschakelaar zal nu rood oplichten ten teken dat de machine aan het opwarmen is. Zie ook par 10.1 
(fout)codes aan/uitschakelaar. 

 
8.2 Uitschakelen 

Om de machine uit te schakelen moeten de volgende handelingen worden verricht: 
 
 Druk op de aan/uitschakelaar tot de PoloDent Thermische Sealer een geluidsignaal geeft. De led in de 

aan/uitschakelaar zal nu doven ten teken dat de machine uitgeschakeld is. 
 
 

 
 

 
Als de machine gedurende 30 minuten niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch uit.  

 
8.3 Sealen 
 

 
 

 
Het niet goed uitvoeren van onderstaande sealcyclus kan ernstig letsel en/of materiële schade 
veroorzaken. 

 

 
 

 
Voor een optimaal resultaat en bedieningsgemak moet de zak in de lengterichting maximaal 
voor 3/4 gevuld zijn en moet er tussen product en binnenzijde van de seal minimaal 30mm vrije 
ruimte zijn. 
 

 

 
 

 
Leg nooit zakken met etiketten of plakband tussen de sealbalken. 
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8.3.1 Sealen van kant en klare zakjes 

 
1. Schuif de meshouder naar de linker zijkant. 
2. Plaats het zakje op de oplegtafel en schuif de folie geheel onder de sealbalk. 

Zorg ervoor dat de transparante zijde aan de bovenkant komt tijdens het sealen. 
3. Zet de sealbalk naar beneden door de bedieningshendel naar voren te zetten. 

Het zakje wordt nu dicht geseald. Na 4 seconden zal de machine een geluidssignaal geven ten teken dat het 
sealen gereed is. 

4. Zet de sealbalk omhoog door de bedieningshendel naar achteren te zetten. 
5. Neem het zakje van de oplegtafel. 

De machine is nu weer gereed voor het sealen van een volgend zakje. 
 
8.3.2 Zakjes maken uit PoloDent sterilisatierollen 

fig. 8 Inscheren van de folie 
 

1. Plaats een sterilisatierol op de folie as en klem deze tussen twee folie geleiders zodat de sterilisatierol niet 
meer verschuift. 
Zorg ervoor dat de transparante zijde aan de bovenkant komt tijdens het sealen. 

2. Schuif de meshouder naar de linker zijkant. 
3. Leid de folie vanaf de achterzijde van de machine onder de sealbalk door. 
4. Trek aan de folie totdat de gewenste lengte van het te maken zakje is bereikt. 

Op de oplegtafel kan de lengte worden afgelezen. 
5. Zet de sealbalk naar beneden door de bedieningshendel naar voren te zetten. 

De folie op rol wordt nu dicht geseald. Na 4 seconden zal de machine een geluidssignaal geven ten teken dat 
het sealen gereed is. 

6. Snijdt de folie door door de meshouder naar de andere zijde van de machine te schuiven. 
7. Zet de sealbalk omhoog door de bedieningshendel naar achteren te zetten. 
8. Neem het zakje van de oplegtafel. 

Het zakje kan nu gevuld worden en daarna dicht geseald worden. 
9. Wanneer er geen productie van zakjes plaatsvindt, folie tussen sealbalk verwijderen. 
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9 Onderhoud 
9.1 Algemene aanwijzingen voor het onderhoud 
 

 
 

 
Reparaties aan de machine mogen alleen door bevoegd onderhoudspersoneel worden 
uitgevoerd. (zie voorwoord). 

 

 
 

 
Neem bij onderhoudswerkzaamheden altijd de veiligheidsvoorschriften in acht. 

 

 
 

 
De gebruiker is verplicht zijn persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken. 

 

 
 

 
Wanneer het onderhoud niet staat beschreven in deze handleiding, neem dan contact op met 
uw dealer of met Polo MB Oisterwijk B.V. 

 

 
 

 
Bij onderhoud dient eerst de machine buiten bedrijf te worden gesteld. 
(zie par. 12.1). 

 

 
 

 
De sealbalken zijn nog heet wanneer er kort na gebruik onderhoud of reparaties worden 
uitgevoerd. Bij contact met de huid kan dit ernstig letsel veroorzaken. 

 

 
 

 
Gebruik voor het schoonmaken van de machine geen water, schuurmiddelen, chemische 
oplosmiddelen of andere vloeistoffen.  

 Hier gelden ook de veiligheidsvoorschriften van de schoonmaakmiddelen.
 

 

 
 

 
Zorg voor de aanwezigheid van een reparatiekit met aanbevolen reserve onderdelen. (zie par. 
11). Zodat bij een defect, het onderdeel snel kan worden vervangen en het productieproces 
spoedig kan worden hervat. 
 

9.2 Onderhoudsschema 

Voor het onderstaande onderhoudsschema is van normaal gebruik uitgegaan. Bij intensief gebruik of bij gebruik onder 
extreme omstandigheden moet het onderhoud met kortere tussenpozen worden uitgevoerd. 
 
Wekelijks onderhoud: 
Wekelijks onderhoud mag gedaan worden door het bedieningspersoneel. (zie voorwoord). 
Schakel voor onderhoud eerst de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
 
Onderdeel Omschrijving 
Machine Maak de buitenzijde van de machine schoon doormiddel van een vochtige doek en 

zachte zeep. 
Machine Desinfecteer de machine met behulp van Isopropyl alcohol.
 
Maandelijks onderhoud: 
Maandelijks onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel. (zie voorwoord). Schakel 
voor onderhoud eerst de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
 
Onderdeel Omschrijving 
Mes Controleer de werking van het mes. Indien nodig vervang het mes. 

(Zie par. 9.3) 
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9.3 Vervangen mes 

fig. 9 Vervangen mes 
 
 

 
 

 
Pas op voor snijwonden, het mes is scherp. 

 
Een bot mes kan op eenvoudige wijze worden vervangen. Handel als volgt: 
 
 Neem de meshouder (1) uit de machine. 
 Trek het mes (2) met een tang (3) uit de meshouder. 
 Plaats met een tang een nieuw mes in de meshouder. 
 Plaats de meshouder weer terug in de mesgeleider.  
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10 Problemen en oplossingen 
Onderstaande tabel beschrijft de meest voorkomende problemen met de machine. Wanneer u er niet uitkomt met deze 
tabel, neem dan contact op met uw dealer of met Polo MB Oisterwijk B.V. (zie achterzijde voor contactgegevens). 
 
 

 
 

 
Problemen aan de machine mogen alleen door bevoegd onderhoudspersoneel worden opgelost. 
(zie voorwoord). 

 

 
 

 
Bij het optreden van problemen, schakel eerst de machine uit en raadpleeg daarna de 
handleiding. 
 

 

 
 
10.1 (Fout)codes aan/uitschakelaar 

 

 
Uitschakelen buzzer: 
De buzzer kan eenvoudig worden uitgeschakeld. Handel als volgt: 
 

1. Schakel de machine uit. 
2. Houdt gedurende ca. 10 seconden de aan/uit schakelaar ingedrukt tot u 2 piepjes hoort. 

De buzzer is nu uitgeschakeld, dit is blijvend totdat de buzzer weer wordt geactiveerd. 
3. Om de buzzer weer te activeren herhaalt u de bovenstaande 2 stappen. 

 
 

Probleem Oorzaak Oplossing
De machine start niet. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Plaats de stekker goed in het 

stopcontact. 
De stekker zit niet goed in de machine. Plaats stekker goed in de machine.
Interne storing. Neem contact op met uw dealer of met 

Polo MB Oisterwijk B.V. 

Kleur Buzzer Betekenis
Uit Uit Machine is uitgeschakeld. 
Groen, continu Uit Machine is ingeschakeld, sealbalk op 

temperatuur. 
Groen, knipperend 
(langzaam) 

Uit Machine is aan het sealen. 

Groen, knipperend 
(snel) 

Continu Sealen gereed, open de sealbalk met de 
bedieningshendel. 

Rood, continu Uit Machine is ingeschakeld, temperatuur sealbalk 
te hoog of te laag. Wacht tot de machine op 
temperatuur is. 

Rood, knipperend 
(langzaam) 

Aan/uit Sealbalk gesloten met te lage temperatuur. Zet 
de sealbalk omhoog door de bedieningshendel 
naar achteren te zetten. Wacht tot de machine 
op temperatuur is. 

Rood, knipperend 
(langzaam) 

Aan/uit Sealbalk te lang gesloten of gesloten met een te 
lage of te hoge temperatuur. Open de sealbalk 
met de bedieningshendel. 
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11 Aanbevolen reserveonderdelen 
De volgende reserveonderdelen worden door Polo MB Oisterwijk B.V. aanbevolen om op voorraad te houden. Zodat bij 
een defect, het onderdeel snel kan worden vervangen en het productieproces spoedig weer kan worden hervat. 
 

Artikel nummer Benaming  Aantal per machine  

360-04002 Mes 1 
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12 Buiten bedrijfstelling, transport en opslag 
12.1 Buiten bedrijfstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.1.1 Afsluiten van het elektriciteitsnet 

Schakel de machine uit. 

Trek de stekker van het aansluitsnoer uit het stopcontact.  

Trek de contrastekker van het aansluitsnoer uit de netentree van de machine. 

 
12.2 Transport en Opslag 
 

 
 

 
Neem bij transport en opslag de desbetreffende geldende veiligheidsvoorschriften in acht. 

 

 
 

 
Polo MB Oisterwijk B.V. is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens transport en opslag.  

 

 
 

 
De machine nooit op zijn kop transporteren of opslaan. 

 

 
 

 
Om onherstelbare beschadigingen te voorkomen gelden tijdens transport en opslag ook de 
omgeving specificaties. (zie hoofdstuk 5). 

 

 

 
 

 
Het buiten bedrijf stellen van de machine mag alleen door bevoegd onderhoudspersoneel 
gedaan worden. (zie voorwoord).  

 

 
 

 
Tijdens het buiten bedrijfstellen van de machine dienen alle veiligheidseisen in acht te worden 
genomen. 

 

 
 

 
De gebruiker is verplicht zijn persoonlijke veiligheidsuitrusting te gebruiken. 

 

 
 

 
Voor de machine buiten bedrijf gesteld kan worden, dient deze op de juiste manier te worden 
uitgeschakeld. (zie par. 8.2). 

 

 
 

 
Voor het buiten bedrijf stellen van de machine zijn geen speciale gereedschappen nodig.  
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12.2.1 Transport 

Voor u de machine kunt transporteren, dient u deze op de juiste wijze buiten bedrijf te stellen. We adviseren u de 
machine in de originele verpakking te transporteren. 
 
Het zwaartepunt van de machine ligt onderin de machine waardoor deze onder normale omstandigheden stabiel blijft 
staan tijdens transport. Voor een veilig transport dient u zich bewust te zijn van het gewicht van de machine. (zie 
par.13).  
 
Door het geringe gewicht van de machine mag deze met de hand worden verplaatst. De machine dient aan de 
onderkant vastgepakt te worden. 
 
12.2.2 Opslaan 

Voor u de machine kunt opslaan dient u deze op de juiste wijze buiten bedrijf te stellen. We adviseren u om de machine 
in de originele verpakking op te slaan. 
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13 Technische gegevens 
Algemeen  
Maten H x W x D: 307 mm(H) x 452 mm (W) x  412 mm (D)  
Gewicht: ± 3 kg  
Seallengte: 300 mm  
Sealbreedte: 12 mm  
Sealtemperatuur: 180 °C  
Sealtemperatuur tolerantie: ± 5°C  
  
Elektrische installatie  
Vermogen max: 900 W - 4A  
Vermogen stand-by: 3 W  
Spanning: 230 V  
Afwijking elektriciteitsnet: <10%  
Frequentie: 50 Hz  
Zekering: 6 AT  
Lengte aansluitkabel: ± 1.8 m  
  
Emissie  
Geluid: < 80 dB(A)  
Hand/arm trilling: < 2.5 m/s²  
  
Gewicht verwijderbare onderdelen  
Folie as: 0.1 kg  
Folie geleider 0.03 kg/stuk  
Folie ashouder 0.15 kg/stuk  
Oplegtafel 0.2 kg  
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14 Verklarende woordenlijst 
Naam: Beschrijving: 
Heatsealer Bij een heatseal wordt de sealbalk continue verwarmd tot de ingestelde 

sealtemperatuur. Doordat de sealbalk continue warm is heeft de heatsealer geen 
koeltijd.  
 

Sealbalk Een sealbalk wordt gebruikt op een impuls- en heatsealer. De sealbalk sealt de 
folie tijdens de ingestelde sealtijd. 
 

Siliconen rubber Het siliconen rubber is een hitte bestendig aandrukrubber. Deze wordt 
gemonteerd tegenover de sealbalk in enkelzijde sealers. Het rubber zorgt ervoor 
dat de folie goed op de sealbalk wordt aangedrukt. 
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15 Afdanken 
Overeenkomstig de regels van de Europese Richtlijn 2002/96/CE geeft onderstaand logo aan, dat de desbetreffende 
machine of het apparaat, als hij afgedankt wordt, niet als afval mag worden weggegooid. 
Het apparaat dient te worden aangeboden bij een daartoe geschikt afvoerstation, of in geval van vervanging, aan de 
leverancier van het vervangende apparaat. 
De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken betreffende het afdanken. 
Voor verdere informatie raden wij u aan contact op te nemen met de plaatselijke instantie, belast met het inzamelen 
van afval en dergelijke, of het gemeentelijke afvaldepot. 
 

 
Correcte afvoer van afgedankte apparaten voorkomt onnodige belasting van het milieu en de algemene 
gezondheid 
 
 

16 Garantie 
16.1 Aansprakelijkheid  

- Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is. 
- Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. 
- Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden 

tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan 
roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 

- In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het 
geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. 

16.2 Garantie  

- Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 12 maanden garantie m.b.t. de door ons 
geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet 
storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van 
het geleverde. 

- Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze 
derde leverancier aan ons verleent. 

- De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige 
wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde. 

- De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden 
werkzaamheden en/of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 

- Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen 
onderdelen ons eigendom. 

- Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie zolang die situatie 
voortduurt.  
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17 Elektrisch schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

18 Explosie tekeningen 
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Laarakkerweg 5 
5061 JR, Oisterwijk 
The Netherlands 
Website: www.polodent.com 

 


