
1

00050094

Hama

Lamináló készülék
LA-02 (DIN A4)

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!
Az LA-02 típ. lamináló készülék használatánál vegye figyelembe a következő technikai
adatokat, amelyek meghatározzák a készülék használhatóságát.
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Műszaki adatok
Hálózati tápfeszültség: 220-240 V
Fogyasztás: 300 W
Legnagyobb lamináló szélesség: 230 mm
Lamináló fólia vastagsága: 2 x 80 mikrométer
Legnagyobb laminálható vastagság: 0,6 mm
Laminálási hőmérséklet: 120 oC
A lamináló készülék mérete: 34,5 x12 x 10,5 cm
Tömege: 1,3 kg

Biztonsági előírások
● Kérjük, olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, hogy készülékét megfelelően
használhassa és az üzemeltetésnél tartsa be a következő biztonsági előírásokat!

● A lamináló készüléket ne használja épületen kívül, a szabad ég alatt.
● Ha a készülék használat közben működésképtelenné válik, ne próbálja meg házilag
javítani.

● Ha bármilyen rendellenességet vagy üzemzavart tapasztal, azonnal áramtalanítsa
(húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt a konnektorból).

● Ez a készülék olyan elektromos berendezés, amelyet működés közben nem kezelhet
gyermek.

● Az esetleges hibákat csak szakemberrel javíttassa meg.
● Védje a készüléket a szennyezéktől, a nedvességtől és túlzott hőhatásoktól.
● A készüléket csak biztonságos, száraz környezetben működtesse.
● Ne takarja le a készüléket (és a szellőző nyílásait) üzem közben.
● Minden esetben biztosítsa a megfelelő szellőzést működés közben!

A készülék üzembe helyezése és működése
● Üzembe helyezés előtt a készüléket jól elérhető helyre telepítse, ahol kényelmesen
hozzáférhet (pl. egy asztalra). Úgy helyezze el, hogy a készülék lapkiadó nyílása
Önnel szemben legyen.

● Nyissa ki a hátoldalon a bal- és jobb oldali vezető profilt, hogy a laminált lap könnyedén
kijöhessen.

● A hálózati kábel dugaszát csatlakoztassa egy fali konnektorba, a hálózati feszültséghez.
● Ezután kapcsolja be a készüléket. Bekapcsoláskor elkezdődik a felmelegítési szakasz.
● A lamináló készülék felmelegedési fázisa kb. 3 perc időtartam.
● Várja meg, amíg a felmelegedés befejeződik. A felmelegedési fázis után
elkezdheti a laminálást.

● A laminálási műveletnél vegye figyelembe, hogy az elérhető leghosszabb laminálási
idő 10 perc lehet (ennyi idő után ki kell kapcsolni a készüléket és hagyni kell hűlni).

Megjegyzés
A laminálási művelet megkezdésénél vegye figyelembe, hogy a legnagyobb laminálható
vastagság: 0,6 mm és a legnagyobb laminálható szélesség: 230 mm!

A laminálás művelete
● A lamináláshoz lamináló fóliát kell használnia. A lamináló kettős fólia három oldalon nyitott,
a negyedik oldal zárt.

● A lamináló kettős fólia közé helyezze be a laminálandó dokumentumot úgy, hogy körben
3-5 mm-es szegély maradjon. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum sehol ne lógjon ki a
fóliakeretből, mert ott nem lehet a fóliát összehegeszteni. Simítsa ki a fóliát, majd
a lehegesztett zárt oldalával helyezze a lamináló készülék nyílásához úgy, hogy az befelé
haladhasson.

● Miután a készülék elkezdte behúzni a fóliát, már ne nyúljon hozzá. Ne próbálja meg
kihúzni vagy igazítani.
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● Amikor a készülék végig behúzta a fóliát és lehegesztette az oldalszegélyeket, a kivezető
nyíláson kiereszti a teljes lapot. Előfordulhat, hogy a fólialap széle még benn marad, de ha
ilyet tapasztal, azonnal húzza ki, nehogy a maradék hőhatás megolvassza a fólialap szélét.

A lamináló készülék használata és alkalmazása
● Egy nagyobb laminálandó felület laminálása után – szükség esetén – még további
10 percig tartható fenn a felmelegített állapot. Ez idő alatt a kijelző „Ready” mutatja az
üzemkész állapotot.

● A laminálás során vegye figyelembe, hogy egy megengedett legnagyobb laminálandó lap
átfutása kb. 15 másodpercet vesz igénybe.

● A készülék használatánál tartsa be azt a fontos követelményt, hogy a felmelegített
készülékbe soha ne tegyen be üres lamináló fóliát és ne futtassa végig benne.

● Ha a fóliában nincs behelyezett papír dokumentum, nagyon gyorsan átmelegszik és
ráolvadhat a behúzó hengerre. Ez a ráolvadás veszélyezteti a készülék üzemszerű
működését!

● A laminálási műveletnél vegye figyelembe, hogy a legnagyobb laminálható vastagság:
0,6 mm. Ezt az előírást mindenkor tartsa be.

● Ügyeljen arra, hogy a laminálandó fólia ne kerüljön be ferdén a behúzó mechanikába.
● Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, áramtalanítsa: csatlakozóját húzza ki a
konnektorból.

● Működés közben ne nyissa ki a készüléket, óvja a külső sérülésektől.
● Működési hiba esetén konzultáljon a szakkereskedővel. Esetleges javítását bízza
szakemberre.

A lamináló készülék karbantartása és tisztítása

A behúzó henger tisztítása
A megbízható fóliatovábbításhoz szükséges, hogy a fólia-behúzó henger mindig tiszta
legyen. Ezért a használat gyakoriságától függő rendszerességgel meg kell tisztítani a
hengert a rá rakódott szennyezéktől és sztatikus portól. A behúzó henger tisztításához ne
használjon semmilyen tisztító folyadékot. A tisztítást egy fehér másoló papírlappal végezze,
amit helyezzen a lamináló készülék nyílásához úgy, hogy az befelé haladhasson. Ezt a lapot
kb. 10-szer futtassa át a készülékben úgy, hogy felfűtve tartja a hengert.

A készülék külső tisztítása
● Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
● A készülék portól való rendszeres megtisztítását csak száraz törlőkendővel
végezze.

● A készülék felületére rárakódott esetleg tapadó szennyezéket enyhe mosószeres
vízbe mártott törlőkendővel távolítsa el, majd törölje szárazra.

● Ügyeljen rá, hogy mindaddig, amíg ezt a műveletet végzi, a készüléket ne csatlakoztassa
a hálózati áramhoz.

● Minden esetben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék belsejébe nedvesség.

Megjegyzés
A Hama GmbH & Co.KG nem vállal felelősséget, ha az ajánlottól eltérő módon és
körülmények között alkalmazzák ezt a lamináló készüléket és ebből eredően vagy a
szakszerűtlen használatból következően bármilyen kár származik.
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MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

HAMA KERESKEDELMI KFT.
1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.

A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja,
hogy a Hama védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az
Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított
normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények
szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:
73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:
89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

IEC szabványok:

IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993
Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-,

testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak., tekintettel a
MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013

ide vonatkozó normáira.

A Hama lamináló készülékhez mellékelt használati útmutató megfelel az
EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.


