INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE LAMINATOR VISION
G10
Atentie! Acest aparat este recomandat a fi utilizat doar pentru destinatia sa: laminare documente in folii de
laminare de maximum 125 microni. Nu este destinat a fi utilizat in scop industrial. Inainte de utilizare, se
recomanda a se citi cu atentie instructiunile.
Permite laminarea documentelor A4 la cald si la rece in conditii de maxima siguranta. Este conceput pentru
utilizarea acasa, la birou, la scoala, pentru laminarea diverselor documente. Cu acest laminator veti
economisi economisi timp, se incalzeste in doar 60 de secunde si are o viteza de 420 mm/minut!

Caracteristici tehnice
Latimea maxima de laminare: 235 mm
Format maxim de lucru: A4
Folii laminare acceptate: 75 – 125 microni
Viteza de laminare fixa: 420 mm/min
Timp de incalzire: 1 minut
Buton pentru inlaturare cazuri accidentale de paperjam
Sursa de alimentare: 230V, 50Hz, 400 W
Prevazut cu avertizare luminoasa: in cazul in care nu este utilizat timp de 30 de minute, dar este pornit,
laminatorul intra in Sleep Mode, iar un led clipeste timp de 1 minut.
Dimensiuni: 360 x 112 x 65 mm
Greutate neta laminator A4: 1.1 kg
Buton de inchidere (Off)

Instructiuni de utilizare
Atentie!
Intotdeauna asezati aparatul pe o suprafata neteda, stabila, aproape de o priza. Pentru a preveni socurile
electrice, se recomanda sa nu utilizati aparatul in medii umede sau ude si sa nu permiteti apei sa patrunda in
aparat. Nu utilizati aparatul daca are vreun defect! Nu expuneti aparatul la surse directe de caldura! Se
recomada sa protejati aparatul de praf, lovituri, umiditate. Se recomanda sa se coneteze aparatul la o priza
apropiata de acesta, fara a utiliza adaptoare sau prelungitoare.
1. Conectati aparatul la priza (figura A) Deschideti aparatul apasand pe butonul OFF (figura B).
2. In 60 de secunde aparatul se incalzeste si este gata de utilizare.
3. Laminarea poate incepe doar cand ledul luminos corespunzator nu mai clipseste.(figura D)

4. Asezati documentul de laminat intr-o folie de dimensiune corespunzatoare (grosime 75-125 microni),
centrat. Asigurati-va ca fata de fiecare colt al documentului ramane un spatiu de cel putin 3-5 milimetri pana
la marginea foliei. (figura E) Se recomanda sa nu laminati folii de plastic goale sau care contin accesorii
metalice (capse, clipsuri).
5. Introduceti usor in fanta folia continand documentul, cu capatul inchis inainte. (figura F) Ghidati
documentul pana cand acesta este tras in aparat. (figura G)
6. Documentul laminat este scos din aparat prin fanta. (figura H) In 30 - 45 de secunde documentul va fi
laminat. Asteptati aproximativ un minut ca documentul sa se raceasca, inainte sa il atingeti.

ATENTIE: Folia de laminare este fierbinte si moale cand iese din aparatul de laminat. Manuiti documentul
laminat cu multa grija!

Eliminarea blocajelor
Se poate intampla ca documentul sa fie prins in aparat sub un anumit unghi sau ca acesta sa se blocheze in
aparat. Laminatorul este echipat cu functia „ABS Jam Release”(Sistem impotriva blocajelor), astfel incat
folia blocata sa fie eliberata rapid.(ultima figura)
In acest caz:
a. Apasati pe butonul anti-blocare si asteptati.
b. Documentul nu va mai fi tras in aparat.
c. Tineti fix aparatul si trageti folia impreuna cu documentul de laminat afara din fanta pentru introducerea
documentelor.
d. Reluati procesul de la inceput.
e. In cazul in care apar blocaje in mod repetat sau folia blocata nu poate fi scoasa din aparat, contactati
personalul autorizat.

Curatare si intretinere
Depunerile si resturile de adeziv de pe rolele transportoare pot influenta rezultatele procesului de laminare.
De aceea, rolele transportoare trebuie curatate periodic dupa utilizare. Pentru acest lucru, introduceti o coala
de hartie indoita in aparat. Reziduurile sunt adunate pe hartie si scoase din aparat impreuna cu aceasta.
Repetati procedeul de mai multe ori. Scoateti aparatul din priza inainte de a-l curata cu o carpa umeda, la
nevoie. Daca este necesar, carcasa poate fi curatata cu ajutorul unei carpe inmuiate in apa cu putin detergent
lichid. Nu folositi solventi sau agenti de curatare corozivi.

Informatii importante pentru siguranta dumneavoastra
1. Acordati atentie tuturor informatiilor de siguranta pentru utilizarea corecta a laminatorului.
2. Pastrati instructiunile de folosire la indemana pentru a le putea consulta in viitor.
3. Preveniti deteriorarea stecherului si a cablului de alimentare cu energie electrica. Nu rasuciti cablul de
alimentare. Nu utilizati aparatul in cazul in care stecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
4. Nu utilizati aparatul in apropierea suprafetelor fierbinti sau in medii cu umezeala, protejati-l de lumina
directa a soarelui si de praf.
5. Scoateti aparatul din priza inainte de a-l curata. Nu folositi solventi sau agenti de curatare corozivi.
6. Nu pot fi laminate obiecte metalice.
7. Nu dati voie copiilor sa se apropie de aparat atunci cand acesta functioneaza.
8. Scoateti aparatul din priza atunci cand nu il folositi.
9. Opriti imediat aparatul in cazul in care emana un miros puternic sau cand nu este in functiune.
10. Nu atingeti stecherul cu mainile ude.
11. Asigurati-va ca butonul de pornire-oprire este in pozitia OFF (Oprit) inainte de conectarea laminatorului
la sursa de energie electrica.
12. Introduceti in aparat numai foliile de laminare recomandate, conform Caracteristicilor tehnice.
13. Nu laminati materiale termosensibile, cum ar fi hartia termica.
14. Daca laminati materiale umede, rezultatul va avea o calitate scazuta.
15. Nu utilizati folii de laminare pentru laminarea la rece, atunci cand laminati la cald. Acest lucru ar putea
dauna aparatului, foliilor si documentelor.
16. Nu taiati foliile de laminare pentru a le modifica dimensiunea. Marginile rezultate din taiere ar putea
cauza blocarea foliilor.
17. Asigurati-va ca in apropiera fantei pentru introducerea documentelor nu ajung haine, cravate, suvite de
par, bijuterii sau alte obiecte mici, care ar putea fi trase inauntru si cauza raniri sau defectiuni.
18. Aparatul poate fi folosit doar in spatii inchise, in incaperi uscate.

Instructiuni pentru scoaterea din uz
Implementarea legislatiei europene si reglementarile la nivel national impun o scoatere din uz
corespunzatoare a bunurilor de folosinta indelungata. Scopul este acela de a proteja oamenii si mediul
inconjurator. Simbolul care insoteste produsul indica faptul ca aparatele electrice si electronice vechi nu
trebuie aruncate impreuna cu gunoiul menajer. Dupa ce aparatele si echipamentele au ajuns la sfarsitul
duratei lor de functionare, ele trebuie colectate in centre speciale puse la dispozitie de catre o societate
autorizata in colectarea deseurilor. Materialele provenite din ambalaje trebuie aruncate in conformitate cu
legislatia specifica nationala.

