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Informaţii de siguranţă 
Respectaţi întocmai toate instrucţiunile de siguranţă pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare a laminatorului: 

1. Citiţi în întregime acest manual şi respectaţi toate instrucţiunile când folosiţi aparatul. 
2. Păstraţi manualul pentru referinţe ulterioare 
3. Preveniţi deteriorarea cablului de alimentare. Nu răsuciţi niciodată cablul de alimentare. Nu folosiţi aparatul în cazul în 

care cablul de alimentare este defect. 
4. Nu folosiţi aparatul în apropierea suprafeţelor calde sau în interioare umede şi protejaţi-l de razele soarelui sau de 

condiţii de praf. 
5. Deconectaţi aparatul de la priză înainte de a-l curăţa. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi chimici agresivi de curăţare. 
6. Obiectele metalice nu pot fi laminate. 
7. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor când acesta funcţionează.  
8. Deconectaţi aparatul de la priză când nu este în uz.  
9. Opriţi imediat aparatul dacă scoate fum sau dacă nu mai funcţionează. 
10. Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede. 
11. Aveţi grijă ca înainte de a conecta aparatul la curent butonul de pornire să fie în poziţia OFF.  
12. Introduceţi numai pachete de folii recomandate în secţiunea „caracteristici”. Dacă folosiţi spre exemplu folii prea mari, 

acestea se pot bloca în aparat. 
13.  Nu laminaţi materiale sensibile la căldură ca şi hârtia termică. 
14.  Laminarea documentelor umede duce la rezultate slabe calitativ.  
15. Nu folosiţi pachete cu folii destinate laminării la cald în cazul laminării la rece. Puteţi deteriora aparatul, foliile şi 

documentul. 
16.  Nu tăiaţi pachetele cu folii. Marginile tăiate pot cauza blocarea foliilor în aparat. 
17.  Nu purtaţi îmbrăcăminte largă, bijuterii lungi sau părul desfăcut. Pericol de accidente! 
18.  Aparatul trebuie utilizat numai în interioare uscate. 

 
Exonerarea de răspundere 
Nu putem garanta că informaţiile şi caracteristicile tehnice din acest manual sunt corecte. Produsul, aplicabilitatea sa, 
accesoriile, descrierile din acest document sunt modificate constant şi dezvoltate. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a 
modifica componentele, accesoriile, specificaţiile tehnice sau documentaţia produsului oricând şi fără avertizare prealabilă. 
 
Descrierea 
Laminatorul a fost conceput pentru laminarea la cald şi la rece. Pot fi laminate picturi, hărţi, documente, hârtii etc. cu o grosime 
totală de 0,5mm. Orice altă utilizare nu este permisă. 
 

Informaţie de siguranţă: 
Priza trebuie să fie într-un loc la îndemână şi uşor accesibil. Astfel aparatul poate fi deconectat foarte uşor la nevoie.  
 
Caracteristici 
Protecţie şi rafinament pentru documentele dvs. 
Laminarea fotografiilor, documentelor, graficelor, cărţilor de identitate până la dimensiuni de A4. Aparatul lucrează cu 2 role de 
încălzire, are o fază de încălzire şi una de laminare fără încălzire. 

• 2 leduri afişează starea de funcţionare „Ready” (gata) sau „Power” (pornit) 
• Oprire automată în caz de supraîncălzire 
• Sistem de calitate de încălzire care previne pătarea sau formarea bulelor. 
• Faza de încălzire durează între 3-5 minute.  
• Perioada de răcire la temperatura camerei este de circa 15 minute. 
• Grosimea foliilor minim 80μm şi max. 125μm 
 
 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Sistem de laminare:  tehnologie cu role calde 
Dimensiuni:   230 mm (A4) 
Temperatura de laminare la rece 35 °C 

la cald 97 – 105 °C 
Dimensiunea maximă:  230 mm 
Perioada de încălzire:  3 – 5 minute 
Grosime max. folie:  80 – 125 microni 
Viteza de laminare:  250 mm/min 
Alimentarea:   220 – 240 V, 50 Hz 
Consum curent:   1,15 A 
Consum putere:   265 W 
Dimensiuni (L x l x Î):  348 x 150 x 65 mm 
Masa:    aprox. 1080 g 

 
Laminarea la cald 

1. Conectaţi cablul de alimentare într-o priză accesibilă. 
Atenţie: Verificaţi ca specificaţiile tensiunii aparatului să corespundă cu cele ale reţelei dvs. 220 – 240Vm 50 Hz) 

2. Utilizaţi butonul On/Off de pe partea dreaptă a aparatului pentru a porni aparatul: „HOT”, ecranul va afişa culoarea 
roşie.  

3. Motorul care acţionează rolele porneşte. Temperatura corectă de funcţionare este atinsă după circa 3 – 5 minute când 
ecranul luminează în verde. 

4. Introduceţi documentul care trebuie laminat într-o pungă, astfel încât să rămână o margine de aprox. 3 – 5mm pe toate 
părţile foliei. 

Atenţie: folosiţi numai folii speciale pentru laminarea la cald. 

5. Introduceţi o folie conţinând un document în slotul laminatorului. Introduceţi punga cu partea sigilată. 
Notă: Pentru a preveni şifonarea foliilor, nu introduceţi niciodată folia cu partea desfăcută în laminator. Când 
introduceţi folia, respectaţi instrucţiunile de introducere în slot. Procesul de laminare porneşte imediat. 

Atenţie: Foliile sunt fierbinţi când scoase din laminator. De aceea, manevraţi-le cu grijă. 

Notă: Pentru a îndrepta produsul laminat, puneţi deasupra lui o carte sau un obiect greu similar. 
 

Laminarea la rece 
1. Conectaţi cablul de alimentare la o priză din apropiere. 

Atenţie: Verificaţi dacă specificaţiile tehnice ale aparatului corespund cu cele ale reţelei electrice (220 – 240 V, 
50Hz). 

2. Puneţi pe On butonul de pornire/oprire, de pe partea dreaptă a aparatului: COLD. 
3. Motorul porneşte, indicatorul luminează în verde. 

Atenţie: Dacă laminatorul a funcţionat pe laminarea la cald până atunci, lăsaţi-l să se răcească după aceea. 
Durează circa 15 min.  

4. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe pungă. 
5. Introduceţi documentul care trebuie laminat într-o pungă, astfel încât să rămână o margine de aprox. 3 – 5mm pe 

toate părţile foliei. 
6. Introduceţi o folie conţinând un document în slotul laminatorului. Introduceţi punga cu partea sigilată. 

Notă: Pentru a preveni şifonarea foliilor, nu introduceţi niciodată folia cu partea desfăcută în laminator. Când 
introduceţi folia, respectaţi instrucţiunile de introducere în slot. Procesul de laminare porneşte imediat. 

 
Eliminarea foliilor blocate 
Laminatorul este echipat cu o funcţie „ABS Jam Release” care facilitează scoaterea foliilor blocate în laminator. 

1. Dacă folia este blocată, opriţi laminatorul şi apăsaţi pe maneta „ABS” de pe spatele aparatului din partea stângă 
sus. 

2. Ţineţi laminatorul cu fermitate şi trageţi folia împreună cu documentul care trebuia laminat din slotul 
laminatorului.  

3. Va fi probabil necesar să curăţaţi de mai multe ori aparatul conform indicaţiilor din secţiunea „Curăţare şi 
întreţinere”. 

4. Dacă foliile se blochează repetat în aparat şi nu pot fi scoase, contactaţi vă rugăm un specialist. 
 
Curăţare şi întreţinere 
Mizeria lipită pe rolele aparatului poate influenţa negativ rezultatele procesului de laminare. De aceea, rolele trebuie curăţate 
periodic: 
Pentru aceasta, introduceţi o bucată de hârtie şifonată în slotul aparatului. Mizeriile lipite vor fi scoase afară odată cu hârtia. 
Repetaţi procesul de mai multe ori.  
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Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa aparatul. Dacă este necesar, carcasa poate fi curăţată cu o cârpă umedă cu 
puţin săpun. Nu folosiţi niciodată solvenţi. 
 
Defecţiuni  

Defecţiune  Soluţie 
Aparatul nu răspunde Dacă defecţiunea nu poate fi reparată, adresaţi-vă unui specialist. 

 
Folii blocate - Verificaţi dacă pachetele cu folii sunt la dimensiunile corecte.  

- Folosiţi numai pungi cu dimensiunile specificate. 
- Aveţi grijă ca pungile să fie corect introduse în aparat.  
- Pentru a evita problemele de acest tip, urmaţi instrucţiunile de la 

secţiunea „Eliminarea foliilor blocate”. 
Foliile laminate nu sunt complet 
transparente 

- Laminaţi aceeaşi folie încă o dată pentru rezultate mai bune. 
- Dacă folosiţi folii mai groase lăsaţi aparatul să se încălzească mai mult. 

 
 

 
 Conformitatea echipamentului cu directivele EU este confirmată de simbolul CE. 
 

 
Eliminarea elementelor uzate 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică faptul 
că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul menajer. 

 
 
Garanţia 
Vă mulţumim că aţi cumpărat de la noi laminatorul Olympia A 230. Aparatul are garanţie 24 de luni. Dacă aveţi probleme 
tehnice, vă rugăm returnaţi aparatul la punctul de cumpărare împreună cu factura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Olympia Business Systems Vertriebs GmbH 
(Weg zum Wasserwerk 10, D-45525 Hattingen, Germania).  
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2012 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


