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Для вашої безпеки

   УВАГА! Ознайомтесь з усіма попередженнями щодо безпеки 
та з усіма інструкціями.

• Знайдіть час та ознайомтесь з загальними правилами з техніки безпеки. 
Загальні правила з техніки безпеки знаходяться в окремій брошурі. 

• Завжди забезпечуйте провітрювання під час ламінування (наприклад, відкрийте вікно).
• Завжди витягуйте вилку з розетки, якщо прилад не використовується.
• Не ставте жодних предметів на прилад, не просовуйте предметів до вентиляційних щілин.
• Ніколи не ламінуйте тільки одним боком пакету.
• Ніколи не намагайтеся витягнути плівку-пакет, перш ніж процес ламінування закінчиться.
• Завжди виймайте вилку з розетки та давайте приладу охолонути перед тим, 

як його переміщувати, чистити або зберігати. Коли переносите ламінатор, 
завжди тримайте його за бокові заглиблення з обох боків.

Настройка і включення ламінатора (1  і 2 )
• Установіть ламінатор на стійку поверхню (наприклад, стіл) поруч з розеткою 1  

Впевніться в тому, що за ламінатором є достатньо місця, щоб ламінований 
документ не був заблокований та його можна було б без проблем дістати.

• Вставте мережеву вилку в розетку.
• Переключіть клавішу ВКЛ/ВИКЛ в положення ВКЛ 2
• Після включення заднього вхідного перемикача індикатор ВКЛ/ВИКЛ 

загориться червоним кольором. Після цього оберіть потрібну товщину плівки з 
наступних опцій 80/100/125/175. Світлодіод заблимає, зміниться на зелений колір та 
у стані готовності горітиме постійно. При цьому пролунає звуковий сигнал готовності.

Вставлення документа у плівку- пакет 3
• Вкладіть документ у плівку-пакет. Вирівняйте його наскільки можливо з запаяним кінцем 

пакету та відмірьте однакову відстань праворуч і ліворуч.
Ви можете обрізати надто великі плівки-пакети після ламінування.

Ламінування 4
• Коли світлодіодний індикатор ЖИВЛЕННЯ/ГОТОВНІСТЬ засвітиться зеленим, 

вставте плівку-пакет запаяним кінцем вперед у лоток подання, доки її не буде втягнуто.

 
Ламінований документ автоматично виходить через лоток приймання.

Охолодження ламінованого документу 5
• Вийміть ламінований документ і дайте йому охолонути на рівній поверхні приблизно хв.
• Якщо ви не будете ламінувати далі, виключіть ламінатор.
Усування затору плівки 6
Ламінування невідповідних матеріалів може призвести до затору плівки.
ОБЕРЕЖНО! Для запобігання пошкодженню ламінатора треба видаляти плівку-пакет 

• Натисніть кнопку реверса справа на краю панелі управління. Після цього ламінат вийде. 
• Очищуйте валики після будь якого застрягання, як описано в розділі 

«Технічне обслуговування та догляд».

Вступ
Цей продукт компанії Leitz призначений для ламінування паперу чи схожих матеріалів.
 Продукт має використовуватись тільки в побутових або аналогічних умовах, наприклад, 
в офісах чи магазинах. Продукт не можна використовувати для комерційних або 
промислових цілей, в місцях з наявністю корозії, в вибухонебезпечному середовищі 
або в медичних цілях. Продукт може бути використаний тільки згідно з інструкціями, 
що містяться в цьому посібнику. Будь-яке використання крім описаного у цьому 
посібнику розглядатиметься як використання не за призначенням.

перед виключенням приладу.



Технічне обслуговування та догляд 7
Щоб видалити зайвий клей з внутрішньої частини приладу, регулярно очищуйте 
вали за наступною інструкцією:
• Включіть ламінатор. Дочекайтеся, поки індикатор засвітиться зеленим.
• Складіть аркуш невикористаного копіювального паперу (80 г/м2) по середині.
• Вставте папір 3-5 разів в лоток подання згорнутим боком вперед.
Щоб очистити корпус:
• Вийміть мережеву вилку з розетки й дочекайтеся, поки охолоне прилад.
• Протріть поверхню м’якою вогкою ганчіркою з миючим засобом побутового призначення.

Технічні характеристики

Ролики 4 ролики

Швидкість 500 мм/хв

Час прогрівання Приблизно 60–80с

Товщина плівки 75–175 мкм

Макс. товщина 
матеріалу 0,6 мм

Ширина входу 320 мм А3

Джерело живлення 230 В, 50 Гц

Макс. потужність 650 Вт

Вага нетто 4,3 кг

Габарити (Д х Ш х В) 480 x 225 x 125

Гарантія строком на два роки
Пристрої Leitz мають гарантію два роки. Умови гарантійного терміну наступні.
1.  Кожний пристрій має гарантію від всіх дефектів матеріалу та/або дефектів 

виготовлення протягом двох років з моменту покупки.
2.  Пристрій не буде прийнято без гарантійного талону разом з інформацією про проблему  
3.  Ламінатор має бути доставлений компанії постачальнику у відповідній упаковці.
4.  Дворічна гарантія є предметом наступних умов:

 -  Цей пристрій використовувався строго у відповідно до інструкцій
 -  Пристрій, щодо якого пред'явлені претензії на гарантію, необхідно відправити 

оплатою клієнтом вартості пересилки. Компанія постачальник не несе 
відповідальності за втрати чи пошкодження в дорозі.

 -  Ця гарантія недійсна, якщо виявлено, що дефекти з'явились в результаті 
аварії, неправильного використання, переробок чи недбалості.

 

постачальнику

- Ця гарантія не впливає на встановлені законом ваші права як споживача.


