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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót
rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon
meg többet a megvásárolt Aldi termékről.
A Aldi-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.

 QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
A
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma / a készülék részei
1

Készenlétjelző

2

Lamináló fólia bevezetőnyílás

3

Főkapcsoló

4

Lamináló fólia kiadónyílás

5

Lamináló fólia
DIN A4 lamináló fólia (80 mic), 10 db
DIN A5 lamináló fólia (80 mic), 10 db
50 × 82 mm formátumú lamináló fólia (80 mic), 10 db
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ABS kapcsoló (elakadásgátló rendszer)

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató az A4-es lamináló készülékhez tartozik
(továbbiakban mint „lamináló készülék”). Fontos tudnivalókat tartalmaz
az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.
A lamináló készülék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül
hagyása súlyos sérülésekhez vagy a lamináló készülék károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használathoz. Ha a lamináló készüléket
továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a lamináló készüléken és a csomagoláson a következő
jelöléseket használtuk.
A jelzőszimbólum / -szó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos
sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra
figyelmeztet.

Ez a jel a használatról nyújt hasznos, kiegészítő tudnivalókat.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági
Térség összes hatályos előírását.
A (GS) biztonsági tanúsítás jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a
német termékbiztonsági (ProdSG) törvény követelményeinek. A GS
jel azt jelenti, hogy rendeltetésszerű és megelőzhető hibás használat
mellett a termék nem veszélyezteti személyek biztonságát és
egészségét. A jel a TÜV Rheinland által kiállított, szabadon használható
biztonsági jelölés.
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Biztonság

Olvassa el a használati útmutatót.

A szimbólum azt jelöli, hogy a termék gyártási módja a II. OSZTÁLYNAK
felel meg (kettős szigetelésű). A terméket nem igényel biztonsági
csatlakozást az (elektromos) földeléshez.
A lamináló készüléket csak beltéri helyiségekben használja.

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A lamináló készüléket kizárólag lamináláshoz tervezték. Kizárólag személyes használatra készült, üzleti használatra nem alkalmas.
A lamináló készüléket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt
és/vagy személyi sérülést okozhat. A lamináló készülék nem gyermekeknek való
játékszer.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!
A hibás elektromos csatlakoztatás, a túl nagy hálózati feszültség,
illetve a szakszerűtlen kezelés áramütést okozhat.
−− A lamináló készüléket kizárólag beltéri, előírásszerűen telepített, 220–240 V-os, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
−− Az elosztó vagy hosszabbító kábel is rendelkezzen védőérintkezővel.
−− Csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a lamináló készüléket, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani
azt az elektromos hálózatról.
8

Biztonság

−− Ne működtesse a lamináló készüléket, ha azon sérüléseket lát,
vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
−− Ha a lamináló készülék hálózati kábele megsérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy egy megfelelően
képesített személlyel.
−− Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a
javítást. Ehhez keresse fel a jótállási tájékoztatón megadott
címet. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, átalakítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
−− A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A lamináló
készülékben olyan elektromos és mechanikus részegységek
találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások
elleni védelemhez.
−− Ne használja a lamináló készüléket külső időkapcsoló órával
vagy külön távirányítható rendszerrel.
−− Ne merítse vízbe, folyadékba sem magát a lamináló készüléket, sem a hálózati kábelt vagy a csatlakozót.
−− Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
−− Működés közben ne végezzen más tevékenységet a lamináló
készüléken (pl. tisztítás).
−− A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból, hanem mindig a dugót fogva.
−− A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
−− A lamináló készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati
kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
−− Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
−− A kábelt ne törje meg és ne vezesse át éles széleken.
−− A lamináló készüléket csak beltéri helyiségekben használja.
Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
−− Soha ne tegye olyan helyre a lamináló készüléket, ahonnan az
kádba vagy mosdókagylóba eshet.
9

Biztonság

−− Soha ne nyúljon a lamináló készülék után, ha az vízbe esett.
Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
−− Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a lamináló készülékbe dugjanak.
−− Ha nem használja, tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a lamináló készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a
dugaszolóaljzatból.
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem
rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például
nagyobb gyerekek).
−− A lamináló készüléket gyerekek 8 éves kortól és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességeik teljes birtokában, illetve akik nem rendelkeznek
a kellő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve ha a biztonságos használatot elmagyarázták
nekik és tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel.
Gyermekek nem játszhatnak a lamináló készülékkel. Tisztítást
és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem
végezhet.
−− Nyolc évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a lamináló
készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.
−− Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a lamináló készüléket, illetve ne végezzen rajta más tevékenységet.
−− Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak.
Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
−− A lamináló készüléket tartsa a háziállatok elől elzárva.
−− Más felhasználók figyelmét is hívja fel a veszélyekre.
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Biztonság

ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A lamináló készülék szakszerűtlen használatával károkat okozhat.
−− A lamináló készüléket jól hozzáférhető, vízszintes, száraz,
hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. A lamináló
készüléket ne helyezze a munkafelület szélére vagy peremére.
−− Ne állítsa a lamináló készüléket közvetlenül a falhoz, faliszekrény alá vagy hasonló helyre, ahol a hő megrekedhet.
−− Óvja a lamináló készüléket a közvetlen napsugárzástól.
−− Soha ne helyezze a lamináló készüléket forró felületre vagy
annak közelébe (pl. tűzhelylap, fűtés stb.).
−− Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
−− A lamináló készüléket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek
(fűtőtest stb.) vagy az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
−− Soha ne töltsön folyadékot a lamináló készülékbe.
−− Soha ne lamináljon nedves dokumentumokat vagy szerves
anyagokat (pl. virág, levelek stb.).
−− Ne vágja szét a laminálás előtt a lamináló fóliát, és semmiképp
ne vágja le a lamináló fólia hegesztett szélét.
−− Ha a lamináló készülék műanyag részein repedés, megvetemedés vagy deformáció látható, ne használja tovább. A
termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
−− Szobahőmérsékleten (kb. 10–25 °C) lamináljon.
−− Soha ne helyezzen fém tárgyakat (pl. gemkapocs, tűzőkapocs
stb.) vagy a lamináló fólián kívül más, a lamináló készülékhez
nem alkalmas tárgyat a lamináló fólia bevezetőnyílásába.
−− A lamináló készüléken szellőzőnyílások találhatók. Ezeket soha
ne takarja le más tárgyakkal, például újsággal, takaróval stb.
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Első használatba vétel

Első használatba vétel
A lamináló készülék és a csomag tartalmának
ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a lamináló készülék könnyen megsérülhet.
−− A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a lamináló készüléket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a lamináló készüléken vagy bármely
részén. Amennyiben igen, ne használja a lamináló készüléket. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
3. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).

A lamináló készülék felállítása
1. Úgy állítsa fel a lamináló készüléket, hogy elegendő hely legyen a lamináló
fólia 5 behelyezéséhez. Ne helyezze a lamináló készüléket közvetlenül fal vagy
más tárgyak mellé.
2. Dugja a hálózati csatlakozót egy előírásszerűen telepített, földelt csatlakozóaljzatba (220–240 V = házi csatlakozás).

A lamináló készülék be- és kikapcsolása
1. A lamináló készülék bekapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót 3 az „ON”
állásba (―).
Ha a készülék elérte a laminálási hőmérsékletet, a készenlétjelző 1
sötétkékről pirosra változik.
A felmelegedés ideje a környezeti hőmérséklettől és a páratartalomtól
függően változhat.
2. A lamináló készülék kikapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót az „OFF” állásba ( ).
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Használat

Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A lamináló készülék rendeltetésellenes használata sérülésekhez, balesethez vezethet.
−− Amennyiben véletlenül valamilyen tárgy (ruhaujj, nyakkendő
stb.) kerül a lamináló fólia bevezetőnyílásába, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használattal kárt tehet a lamináló készülékben vagy
a dokumentumokban.
−− Semmiképp ne lamináljon kezelt felületű dokumentumokat
(pl. fax- vagy hőpapír, polaroid képek stb.), valamint olyan
papírt, melynek felülete hő hatására megváltozhat (jegyek,
ultrahangos képek stb.).
−− Egyszerre csak egy lamináló fóliát használjon minden laminálási folyamathoz. A lamináló fóliák egymáshoz tapadhatnak.
−− Ne hagyjon lamináló fóliát a laminálást követően a lamináló
készülékben vagy arra rátéve.
A lamináló készülék használatakor szokatlan szagot érezhet. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről, például nyisson ablakot.
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Laminálás
1. Kapcsolja a főkapcsolót 3 az „ON” állásba (―) (lásd B ábra).
A készenlétjelző 1 színe 1 ½–2 percen belül sötétkékről pirosra változik.
2. Ha a készenlétjelző színe pirosra váltott, helyezze a dokumentumot a lamináló
fólia 5 két oldala közé.
Ügyeljen rá, hogy a dokumentum pontosan illeszkedve, a lehető legszorosabban
a lamináló fólia hegesztett élénél legyen.
3. Csúsztassa a lamináló fóliát középre igazítva, a hegesztett élével előre a lamináló
fólia bevezetőnyílásába 2 , mely a lamináló készülék hátuljánál található.
A fűtött görgők automatikusan behúzzák a lamináló fóliát, és eljuttatják azt a
lamináló készülék elején található, lamináló fólia kiadónyíláshoz 4 . Ne húzza ki
erőkifejtéssel a lamináló fóliát.
4. Vegye ki és hagyja a lamináló fóliát egy rövid ideig vízszintes felületen lehűlni.
−− A lehűlést követően szükség esetén levághatja róla a felesleges
anyagot.
−− Ha a lamináló fólia nem tapadt megfelelően a dokumentumhoz,
ismételje meg a folyamatot.
5. A lamináló készülék kikapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót az „OFF” állásba ( ).

Az elakadt lamináló fólia eltávolítása
A lamináló készülék elakadásgátló rendszerrel van felszerelve. Ha a lamináló fóliát
esetleg nem egyenesen helyezte be, vagy az elakad a lamináló készülékben, az
alábbi módon járjon el:
1. Tolja az ABS kapcsolót 6 a lamináló fólia bevezetőnyílásának 2 irányába, és
tartsa benyomva a kapcsolót (lásd C ábra).
2. Húzza ki a lamináló fóliát 5 a lamináló készülékből.
Javasolt abba az irányba kihúzni a lamináló fóliát, amelyik oldalon a
nagyobb része van éppen.
A dokumentumot beteheti egy másik lamináló fóliába és újra lelaminálhatja.
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Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés veszélye!
A lamináló készülék a használat során felforrósodik. Megégetheti
magát.
−− Tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a lamináló készüléket.
ÉRTESÍTÉS!
Rövidzárlat veszélye!
A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.
−− A lamináló készüléket soha ne merítse vízbe.
−− Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használattal kárt tehet a lamináló készülékben.
−− Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy műanyag
sörtéjű kefét, valamint éles vagy fém tisztítóeszközöket, például kést, fémszivacsot és hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
−− A lamináló készüléket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe. Különben az tönkremegy.
1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Hagyja teljesen lehűlni a lamináló készüléket.
3. Enyhén benedvesített ruhával törölje át a lamináló készüléket. Utána hagyja minden részét teljesen megszáradni.
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Tárolás

A fűtött görgők tisztítása
1. Kapcsolja be a lamináló készüléket a főkapcsoló 3 „ON” (―) állásba
kapcsolásával.
2. Ha a készenlétjelző 1 pirosra váltott, hajtson össze egy papírlapot, és helyezze
azt a behajtott élével előre a lamináló fólia bevezetőnyílásába 2 .
3. Addig ismételje meg a folyamatot, míg nem tapad több enyvmaradvány a
papírra.
4. Kapcsolja ki a lamináló készüléket a főkapcsoló „OFF” állásba ( ) kapcsolásával.

Tárolás
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen tárolással kárt tehet a lamináló készülékben.
−− Soha ne tárolja a lamináló készüléket hőforrás mellett.
−− Ne engedje megtörni vagy becsípődni a hálózati kábelt.
−− A lamináló készüléket csak száraz állapotban tárolja.
−− A lamináló készüléket mindig tiszta, száraz, közvetlen napsugárzástól védett,
gyermekek által nem hozzáférhető helyen tárolja.
−− A tároláshoz használja az eredeti csomagolást.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
A Fogyasztási cikk típusa:
OL 250-L
Cikkszám:
93916
Modellszínek:
fehér fénylő, fekete fénylő
Hálózati feszültség:
AC 220–240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel:
550 W; 2,4 A / 60 W; 0,25 A
Védelmi osztály:
II
Súly:
kb. 1,09 kg
Méretek (SZ × MÉ × MA):
354 mm × 142 mm × 59 mm
Felmelegítési idő:
1 ½–2 perc
Fóliavastagság:
80 mic–125 mic
Munkavégzési sebesség:
400 mm / perc
Laminálási hőmérséklet:
kb. 135 °C
Maximális fóliaméret:
DIN A4
Görgőszerkezet:
2 görgő
Laminálás:
meleg laminálás
Készenlétjelző:
Hőátviteli technológiával működő kijelző
ABS funkció:
igen
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási
tájékoztatón feltüntetett címen.
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Leselejtezés

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Elhasznált készülékek leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés.)
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
Amennyiben a lamináló készülék használhatatlanná válik, a törvény
előírásai szerint minden felhasználó köteles azt a háztartási
hulladéktól elkülöníteni, és le kell adnia a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása és megelőzhető a környezet károsítása. Az elektromos
készülékek ezért vannak ellátva a fenti jelöléssel.
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Vsebina kompleta / deli naprave

Vsebina kompleta / deli naprave
1

Indikator pripravljenosti

2

Vstopna reža za folije za plastifikacijo

3

Stikalo za vklop / izklop

4

Izhod folije za plastifikacijo

5

Folije za plastifikacijo
Folije za plastifikacijo DIN A4 (80 mic), 10×
Folije za plastifikacijo DIN A5 (80 mic), 10×
Folije za plastifikacijo formata 50 × 82 mm (80 mic), 10×

6

Stikalo ABS (protiblokirni sistem)
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Kode QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno
opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati
videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče
prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne
strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih
podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma
na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega
pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več
o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem
storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

 ri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno
P
od vrste vaše naročnine.
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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k temu A4-aparatu za plastificiranje (v
nadaljevanju poimenovan samo „plastifikator“). Vsebujejo pomembne
informacije o začetku uporabe in ravnanju z napravo.
Pred začetkom uporabe plastifikatorja natančno in v celoti preberite
navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo
lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje plastifikator.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V
tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če plastifikator predate
tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na plastifikatorju ali na embalaži so uporabljeni naslednji
grafični simboli in opozorilne besede.
Ta opozorilni simbol / beseda označuje nevarnost s sreOPOZORILO!
dnjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne
izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja pred možno
materialno škodo.

Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za uporabo.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki,
označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise
Evropskega gospodarskega prostora.
Znak preverjene varnosti (GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve
nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak GS pomeni, da
ob namenski uporabi in predvidljivi napačni uporabi označenega izdelka nista ogrožena varnost in zdravje uporabnika. Varnostni znak je
prostovoljen, izdala pa ga je družba TÜV Rheinland.
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Varnost

Preberite navodila za uporabo.

Simbol označuje, da je izdelek narejen v skladu z RAZREDOM II (dvojna
izolacija). Varnostna priključitev na ozemljitev (»maso«) ni potrebna.
Plastifikator uporabljajte le v notranjih prostorih.

Varnost
Namenska uporaba
Plastifikator je zasnovan izključno za prhanje. Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.
Plastifikator uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Kakršna
koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali
celo poškodbe oseb. Plastifikator ni igrača.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi
nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka napetost ali napačna
uporaba lahko povzročijo električni udar.
−− Plastifikator priklopite samo v notranjih prostorih v
220–240-voltno električno vtičnico z zaščitnim vodnikom, ki je
nameščena po predpisih.
−− Tudi vmesni vtič ali podaljšek morata imeti zaščitni kontakt.
−− Plastifikator priključite le v zlahka dostopno vtičnico, da ga
boste lahko v primeru okvare hitro odklopili iz električnega
omrežja.
−− Plastifikatorja ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe
ali je poškodovan električni kabel oz. električni vtič.
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Varnost

−− Če je električni kabel plastifikatorja poškodovan, ga mora
zamenjati proizvajalec, služba za stranke ali druga primerno
usposobljena oseba.
−− Ohišja ne odpirajte sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. Obrnite se na pooblaščeni servis, naveden na garancijskem listu. V primerih samostojno izvedenih popravil, sprememb, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo
jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
−− Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki ustrezajo prvotnim
podatkom o napravi. V plastifikatorju so električni in mehanski
deli, ki so nujni za zaščito pred različnimi nevarnosti.
−− Plastifikatorja ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
−− Plastifikatorja ter električnega kabla ali električnega vtiča ne
polagajte v vodo ali druge tekočine.
−− Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
−− Med delovanjem na plastifikatorju ne izvajajte nobenih drugih
del (npr. čiščenja).
−− Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni
kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
−− Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za
prenašanje izdelka.
−− Plastifikatorja, električnega vtiča in električnega kabla ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
−− Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče
spotakniti.
−− Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre
robove.
−− Plastifikator uporabljajte le v notranjih prostorih.
Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
−− Plastifikator shranjujte vedno tako, da ne bo mogel pasti v
kopalno kad ali v umivalnik.
24

Varnost

−− Plastifikatorja nikoli ne prijemajte, če je padel v vodo. V takem
primeru takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.
−− Poskrbite, da otroci v plastifikator ne bodo vstavljali nobenih
predmetov.
−− Če plastifikatorja ne uporabljate, ne čistite ali če pride do
motnje, ga vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz vtičnice.
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in
duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).
−− Otroci, starejši od osmih let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem
izkušenj in znanja lahko ta plastifikator uporabljajo le pod
nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in
razumejo nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo. Otroci se ne
smejo igrati s plastifikatorjem. Otroci brez nadzora ne smejo
izvajati čiščenja in vzdrževanja.
−− Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne bodo približevali
plastifikatorju in priključni napeljavi.
−− Med delovanjem plastifikatorja ne pustite brez nadzora in ne
izvajajte drugih del.
−− Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se
lahko pri igranju zapletejo v njo in se zadušijo.
−− Pazite, da hišni ljubljenčki ne bodo imeli dostopa do plastifikatorja.
−− Na nevarnosti opozorite tudi druge uporabnike.
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OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje s plastifikatorjem lahko povzroči poškodbe
plastifikatorja.
−− Plastifikator postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, proti
vročini odporno in dovolj stabilno delovno površino. Plastifikatorja ne postavljajte na rob delovne površine.
−− Preprečite nastajanje toplote oziroma toplotni zastoj, tako da
plastifikatorja ne postavite neposredno k steni ali pod viseče
omarice ipd.
−− Plastifikator zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.
−− Plastifikatorja nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (npr. plošč štedilnika, dežju itd.).
−− Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
−− Plastifikatorja nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam
(npr. gretje) ali neugodnim vremenskim vplivom (npr. dežju).
−− V plastifikator nikoli ne nalivajte tekočine.
−− Nikoli ne plastificirajte mokrih dokumentov ali organskih predmetov (npr. rož, listov itd.).
−− Folij za plastifikacijo nikoli ne režite pred plastificiranjem in
nikoli ne odrežite zapečatenih robov folij za plastifikacijo.
−− Plastifikatorja ne uporabljajte več, če so na plastičnih sestavnih
delih razpoke ali pa so ti deli deformirani. Poškodovane dele
zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
−− Plastificirajte samo pri sobni temperaturi (pribl. 10–25 °C).
−− V vstopno režo za folije za plastifikacijo nikoli ne vstavljajte
kovinskih predmetov (npr. sponk za papir, sponk spenjača za
dokumente itd.) ali drugih predmetov razen folij za plastifikacijo.
−− Plastifikator ima reže za prezračevanje. Nikoli jih je pokrivajte s
predmeti, kot so časopis, odeja ipd.
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Prva uporaba
Preverjanje plastifikatorja in vsebine kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi
koničastimi predmeti, lahko plastifikator hitro poškodujete.
−− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Plastifikator vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so na plastifikatorju ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so,
plastifikatorja ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu,
navedenem na garancijskem listu.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).

Postavitev plastifikatorja
1. Plastifikator postavite tako, da je dovolj prostora, da vstavite folijo za
plastifikacijo 5 . Plastifikatorja nikoli ne postavite neposredno ob steno ali
druge predmete.
2. Električni vtič priklopite v pravilno nameščeno električno vtičnico z zaščitnim
vodnikom (napetost za gospodinjstvo–220–240 V).

Vklop / izklop plastifikatorja
1. Plastifikator vključite tako, da stikalo za vklop / izklop 3 preklopite v položaj
„ON“ (―).
Ko je dosežena ustrezna temperatura za plastificiranje se barva
indikatorja pripravljenosti 1 spremeni s temno modre v rdečo.
Čas segrevanja je odvisen od temperature okolice in vlage v zraku.
2. Plastifikator izključite tako, da stikalo za vklop / izklop preklopite v položaj „OFF“ ( ).
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Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilno ravnanje s plastifikatorjem lahko povzroči telesne
poškodbe.
−− Če v vstopno režo za folije za plastifikacijo nenamerno zaide
predmet (rokav, kravata itd.), takoj izvlecite električni vtič.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja s plastifikatorjem lahko pride do
poškodb plastifikatorja ali dokumentov.
−− Nikoli ne plastificirajte dokumentov z obdelano površino (npr.
papirja za faks oz. termopapirja, polaroidnih slik itd.) ter papirja s površinami, ki bi se na vročini lahko spremenil (npr. vstopnice, slike ultrazvoka itd.).
−− Vedno uporabljajte samo po eno folijo za plastifikacijo na
postopek plastificiranja. Folije za plastifikacijo se lahko zlepijo.
−− Po plastificiranju folij za plastifikacijo nikoli ne pustite v ali na
plastifikatorju.
Pri uporabi plastifikatorja lahko pride do rahlih vonjav. Poskrbite za
zadostno prezračevanje prostora npr. tako, da odprete okno.

Plastificiranje
1. Preklopite stikalo za vklop / izklop 3 v položaj „ON“ (―) (glejte sliko B).
Barva indikatorja pripravljenosti se v naslednjih 1 ½–2 minutah spremeni s temno
modre v rdečo.
2. Ko je indikator pripravljenosti 1 rdeč, vstavite dokument med obe strani folije
za plastifikacijo 5 .
Pazite, da je dokument potisnjen čim tesneje ob zapečateni rob folije za
plastifikacijo.
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Čiščenje

3. Folijo za plastifikacijo vstavite na sredino in z zapečatenim robom naprej v vstopno
režo za folije za plastifikacijo 2 na zadnji strani plastifikatorja.
Toplotni valji samodejno povlečejo folijo za plastifikacijo in jo potisnejo proti izhodu
folije za plastifikacijo 4 na sprednji strani plastifikatorja. Folije za plastifikacijo
nikoli na silo ne vlecite ven.
4. Odstranite folijo za plastifikacijo in jo pustite na neki ravni površini, da se ohladi.
−− Ko se ohladi, lahko odstranite odvečni material.
−− Če folija za plastifikacijo ni dovolj zlepljena z dokumentom, ponovite postopek.
5. Plastifikator izključite tako, da stikalo za vklop / izklop preklopite v položaj „OFF“ ( ).

Odstranjevanje zagozdene folije za plastifikacijo
Plastifikator je opremljen s sistemom za preprečevanje blokiranja. Če folije za plastifikacijo niste vstavili naravnost ali se folija zagozdi v plastifikatorju, storite naslednje:
1. Stikalo ABS 6 potisnite v smeri vstopne reže za folije za plastifikacijo 2 in ga
držite v tem položaju (glejte sliko C).
2. Izvlecite folijo za plastifikacijo 5 iz plastifikatorja.
Priporočeno je, da folijo izvlečete v tisti smeri, kjer je večji del folije za
plastifikacijo.
Dokument lahko vstavite v novo folijo za plastifikacijo in ga ponovno plastificirate.

Čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin!
Plastifikator se med delovanjem segreje. Lahko se opečete.
−− Pred vsakim čiščenjem počakajte, da se plastifikator popolnoma
ohladi.
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OBVESTILO!
Nevarnost električnega kratkega stika!
Če v ohišje izdelka zaide voda, lahko pride do kratkega stika.
−− Plastifikatorja nikoli ne potapljajte v vodo.
−− Pazite, da v notranjost ohišja ne pride voda.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje s plastifikatorjem lahko povzroči poškodbo plastifikatorja.
−− Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov za čiščenje, kot so noži, žične gobice in podobno.
Ti lahko poškodujejo površine naprave.
−− Plastifikatorja v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj.
Tako bi ga uničili.
1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
2. Počakajte, da se plastifikator popolnoma ohladi.
3. Plastifikator obrišite z rahlo navlaženo krpo. Počakajte, da se vsi deli popolnoma
posušijo.

Čiščenje toplotnih valjev
1. Plastifikator vključite, tako da stikalo za vklop / izklop 3 preklopite v
položaj „ON“ (―).
2. Ko je indikator pripravljenosti 1 rdeč, zložite list papirja in ga vstavite s prepognjenim delom naprej v vstopno režo za folije za plastifikacijo 2 .
3. Ta postopek ponavljajte tako dolgo, dokler se na papir ne lepijo več ostanki lepila.
4. Plastifikator izključite, tako da stikalo za vklop / izklop preklopite v položaj „OFF“ ( ).
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Shranjevanje
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno shranjevanje plastifikatorja lahko povzroči poškodbo plastifikatorja.
−− Plastifikatorja nikoli ne hranite v bližini toplotnega vira.
−− Ne prepogibajte ali stiskajte električnega kabla.
−− Plastifikator shranjujte le v suhem stanju.
−− Plastifikator vedno shranjujte na čistem in suhem mestu, kjer bo zaščiten pred
neposredno sončno svetlobo in nedosegljiv otrokom.
−− Za shranjevanje uporabite originalno embalažo.

Tehnični podatki
Izdelek:
OL 250-L
Številka izdelka:
93916
Barve modela:
bela (sijaj), črna (sijaj)
Omrežna napetost:
AC 220–240 V / 50 Hz
Poraba električnega toka:
550 W; 2,4 A / 60 W; 0,25 A
Razred zaščite:
II
Teža:
pribl. 1,09 kg
Mere (Š × G × V):
354 mm × 142 mm × 59 mm
Čas segrevanja:
1 ½–2 min
Trdota folije:
80–125 mic
Delovna hitrost:
400 mm / min
Temperatura plastificiranja:
pribl. 135 °C
Maksimalne mere folije:
DIN A4
Mehanizem valjev:
2 valja
Plastificiranje:
vroče plastificiranje
Indikator pripravljenosti:
prikaz s tehnologijo toplotnega prenosa
Funkcija ABS:
da
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
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Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na
garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne
surovine.

Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)
Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske
odpadke!
Ko plastifikatorja ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne naprave zavrže ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti.
Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo
negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene z
zgornjim simbolom.
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