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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,
P
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta / deli naprave
1

Indikator pripravljenosti

2

Vstopna reža za folije za plastifikacijo

3

Stikalo za vklop / izklop

4

Stikalo ABS (protiblokirni sistem)

5

Izhod folije za plastifikacijo

6

Folije za plastifikacijo (DIN A3, 80 mic), 8×

Splošno

Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k temu aparatu za plastificiranje, A3
(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. Ta navodila
za uporabo je mogoče prenesti tudi v obliki datoteke PDF s spletne strani
www.monolith-support.com.

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 srednjo stopnjo tveganja, zaradi
OPOZORILO!
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 nima nobenih kovinskih delov, ki bi se jih bilo mogoče
dotakniti in ki bi v primeru napake lahko povzročili nevarnost
električne napetosti.
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
AC 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.
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Varnost

−− Plastifikatorja ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe
ali je poškodovan električni kabel oz. električni vtič.
−− Če je električni kabel plastifikatorja poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali tehnično 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.
9

Varnost

−− 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.
−− 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.
−− V plastifikator nikoli ne nalivajte tekočine.
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Varnost

−− Pazite, da hišni ljubljenčki ne bodo imeli dostopa do plastifikatorja.
−− Na nevarnosti opozorite tudi druge uporabnike.
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).
−− 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
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Prva uporaba

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.
−− Plastifikatorja nikoli ne čistite s polaganjem v vodo in za
čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. V nasprotnem
primeru se lahko plastifikator poškoduje.

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 6 . 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–AC 220–240 V, 50 Hz).
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Uporaba

Vklop / izklop plastifikatorja
1. Plastifikator vključite tako, da stikalo za vklop / izklop 3 preklopite v položaj
„ON“ (―).
Ko je dosežena ustrezna temperatura plastificiranja, indikator
pripravljenosti 1 spremeni barvo iz črne 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“ ( ).

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.
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Uporaba

Plastificiranje
1. Preklopite stikalo za vklop / izklop 3 v položaj „ON“ (―) (glejte sliko B).
Indikator pripravljenosti spremeni barvo iz črne v rdečo v roku naslednjih
1 ½–2 minut.
2. Ko je indikator pripravljenosti 1 rdeč, vstavite dokument med obe strani folije
za plastifikacijo 6 .
Pazite, da je dokument potisnjen čim tesneje ob zapečateni rob folije za
plastifikacijo.
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 5 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 4 potisnite v smeri vstopne reže za folije za plastifikacijo 2 in ga
držite v tem položaju (glejte sliko B).
2. Izvlecite folijo za plastifikacijo 6 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.
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Čiščenje

Čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin!
Plastifikator se med delovanjem segreje. Lahko se opečete.
−− Pred vsakim čiščenjem počakajte, da se plastifikator popolnoma ohladi.
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.
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Shranjevanje

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“ ( ).

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.
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Izdelek:
OL 350-L-17
Številka izdelka:
95019
Barva modela:
bela / mat siva
Omrežna napetost:
AC 220–240 V / 50 Hz
Poraba električnega toka:
600 W; 2,5 A / 100 Watt; 0.5 A
Razred zaščite:
II
Teža:
pribl. 1,4 kg
Mere (Š × G × V):
441 mm × 121 mm × 76 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 A3
Mehanizem valjev:
2 valja
Plastificiranje:
vroče plastificiranje
Indikator pripravljenosti:
prikaz s tehnologijo toplotnega prenosa
Funkcija ABS:
da
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na
garancijskem listu.
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Odlaganje med odpadke

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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