
Čeština Čeština 

Technické údaje (s výhradou ke změně) 

Rychlost laminace může záviset na šířce laminovacíh kapes a papíru

Tipy pro delší životnost 
 Běžný papír (mezi 180 – 250 g/m2

 Zanechte zařízení asi 30 minut v pohotovostním režimu a samo se vypne

 Po kontinuálním používání nechte zařízení vychladnout

PROBLÉM ZASEKNUTÍ POUZDRA 

• Vkládejte lam.kapsu / dokument správným směrem

• Laminaci provádějte pouze při dodržení okrajů Max. 5mm
• Laminaci provádějte POUZE když kontrolky svítí zeleně

• Zajistěte, aby byl za zařízením dostatek místa (500 mm, 20“)

Laminování za tepla

Běžná bezpečnostní opatření 

• Umístěte zařízení na stabilizovaný povrch

• NEPOUŽÍVEJTE zařízení pokud je poškozený napájecí kabel

• Ujistěte se, že materiál k laminaci neobsahuje kovové sponky nebo spony

• NEPOKOUŠEJTE SE otevřít ani jinak upravovat zařízení

• Chraňte zařízení a napájecí kabel před horkem a vodou

• NEDOVOLTE dětem používat zařízení

• Vždy po používání zařízení vypněte

• Zařízení vypojte ze zásuvky, pokud je delší dobu mimo provoz

• NELAMINUJTE prázdné laminovací kapsy
• Používejte výhradně laminovací kapsy vyhovující zařízení

• Dodržujte také pokyny zobrazeny na zařízení a nenechávejte nic v oblasti výstupu

ARTA G60 

Kapsový laminátor

Laminiergerät Plastifieuse 

Plastificatrice 

Plastificadora 

Obr. 1 
Vypínačem uveďte 
zařízení do provozu  
a zmáčkněte ON/OFF 

Obr. 3 
Po rozsvícení tlačítka 
READY a zaznění tónu 
je zařízení připraveno 

Obr. 4 
Umístěte lam.kapsu
s materiálem do žlábku, 
uzavřeným koncem napřed 

Obr. 5 
Vyjměte dokončenou 
laminaci z výstupu na 
zadní straně zařízení 

Obr. 2 
Zvolte  přísluš. operaci  
tlačítkem 
dokument/foto/cold 

Obr. 6 
V případě zaseknutí 
lam.kapsy vyjměte 
zaseknutou laminaci 
ze vstupu, 
eventuálně problém 
zařízení shledá samo 
a zruší operaci 

Obr. 7 
Zařízení vypnete 
tlačítkem ON/OFF a 
přepnutím vypínače 

Obr. 8 
Připojte Vaše zařízení 
pomocí USB 
adaptéru. Laminátor 
podporuje jak 
Android, tak iOS. 
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