
LAMIGO
Kaitske ja viimistlege oma olulisi dokumente.
RENZ 4RSH-tehnoloogia äärmiselt lühikese kuumutamisajaga (vaid 30 - 60 s)
ja 4 rulliga, mis tagab suurepärane lamineerimise tulemuse.
Uus RENZ LAMIGO seeria pakub elegantset disaini
ja muljetavaldavat jõudlust parima hinnaga teie kontorisse või koju.

4 RSH tehnoloogia (2 kuumutavat rulli, 2 külmrulli)
Soojenemise aeg30 – 60 sekundit (olenevalt mudelist)
Automaatne välja lülitamine peale 30 min
Kiire lamineerimine
Elegantne välimus
Erksad värvid ja kvaliteetne tulemus



A4 A3 A3PRO
Sisestusavalaius: 230 mm / A4 330 mm / A3 330 mm / A3
Min. laminaadipaksus: 2 x 80 mic. 2 x 80 mic. 2 x 80 mic.
Max. laminaadipaksus: 2 x 125 mic. 2 x 125 mic. 2 x 125 mic.
Max. lamineeritavpaksus: 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Soojenemiseaeg : ca. 30 s / 80 mic
ca. 60 s / 125 mic

ca. 40 s / 80 mic
ca. 60 s / 125 mic

ca. 45 s / 80 mic
ca. 60 s / 125 mic

Lamineerimisekiirus: 450 mm/min. 450 mm/min. 480 mm/min.
Reguleeritav temperatuur:: 80 / 125 mic. 80 / 125 mic. külm / 80 / 100 / 125 mic
Külmlamineerimine : - - jah
Fotode lamineerimine : jah jah jah
Ooterežiim : jah jah jah
Tagasisöötmise funktsioon (reverse) : Anti jam release lever Anti jam release lever Reverse-Motor
Lisakandjavajadus: ei ei ei

Rullidearve: 2 kuumrulli
2 külmrulli

2 kuumrulli
2 külmrulli

2 kuumrulli
2 külmrulli

Masinamõõdud: 360 x 150 x 78 mm 454 x 150 x 78 mm 470 x 146 x 123 mm
Masinakaal: 2,0 kg 2,8 kg 2,8 kg

Vool:
220/240V / 50-60Hz
1400W(Ø650W)
6,0A/ Ø 2,8A

220/240V / 50-60Hz
1400W(Ø650W)
6,0A/ Ø 2,8A

220/240V / 50Hz
1200W(Ø650
W)6,0A/ Ø 2,8A

LAMIGO

LAMIGOA4 /A3
- Lihtne lüliti
- valmisoleku indikaatoriga
- kuumlamineerimiseks (80/125 mic).
- kiirus 450 mm / min.

LAMIGOA3PRO
- Lihtne kasutada akustilise ja optilise
valmisoleku indikaator
- Külma ja kuuma lamineerimise jaoks
(külm 80/100/125 mik.)
- kiirus 480 mm / min.
- ooterežiimi lüliti



UMMISTUSE VABASTAMISE HOOB VÄLJASTUSAVA

SÖÖDUAVA

ROHELINE LED TULI „Ready (valmis)“ PUNANE LED TULI „Power (toide sees)“

SISSELÜLITUSE
NUPP

VÄLJUNDKLAMBER

TOITEKAABEL

LAMIGO A4 / LAMIGO A3
TASKULAMINAATOR/LAMINEERIMISMASIN

1
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit. Asetage masin stabiilsele pinnale.
ÄRGE kasutage laminaatorit, kui selle toitejuhe on kahjustatud.
Veenduge, et metallist esemeid, näiteks klambreid, kirjaklambreid, ei lamineerita.
ÄRGE proovige masinat avada ega muul viisil parandada.
Hoidke masinat koos toitejuhtmega soojus- ja veeallikatest eemal.
ÄRGE lubage lastel seda masinat kasutada.
Pärast iga kasutamist lülitage masin välja.
Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikka aega.
ÄRGE lamineerige tühja lamineerimiskilet.
Kasutage sobivaid lamineerimiskilesid.
Järgige ka masinal kuvatavaid juhiseid ja spetsifikatsioone.
Jätke väljastusava esine puhtaks, et mitte takistada lamineerimiskile väljumist masinast.



3

Paremate lamineerimis-
tulemuste saavutamiseks
paigaldage kaks
komplekti kuuluvat
metallist riiulit.
Veenduge, et need
oleksid kinnitatud
samale tasemele.

Ühendage toitekaabel
sobivate näitajatega
vooluvõrku.

Kontrollige kile paksust
ja veenduge, et toitelüliti
on lülitatud vastavasse
asendisse.
Tähelepanu:
Masin on mõeldud
kile paksusele:2x80 mic
ja 2x125 mic.
Vale temperatuuri valik
võib põhjustada halba
lamineerimist või isegi
põletust dokumendil
või fotol.

Kuumlamineerimine:
Punane LED-indikaator
POWER süttib ja masin
on soojenemisfaasis,
mis võtab aega LAMIGO
A4
ca. 30 s / 80mic
ca. 60 s/ 125mic
LAMIGO A3
ca. 40s /80mic
ca. 60 s / 125mic
Roheline LED-indikaator
lülitub sisse siis, kui õige
temperatuur on
saavutatud.
Lamineerimismasin on
kasutamiseks valmis, kui
roheline LED põleb.

2 ● SEADISTAMINE JA ÜHENDAMINE

Eemaldage masin
pakendist ja kontrollige
kasti sisu.
Teil peaks olema:
- lamineerimismasin
- kasutusjuhend
- väljundklamber 2x

Veenduge, et teil oleks
piisavalt
ruumi laminaatori
tagaküljel.
A4 / min. 32cm
A3 / min. 45cm

Ühendage masin ainult
maandusega pistikusse.

Kindlasti määrake alati
õige lamineerimis-
temperatuur (kile võib
dokumendist eralduda
kui temperatuur oli liiga
madal või dokument
läheb laineliseks
kui temperatuur on
seatud liiga kõrgeks.



4 ● LAMINEERIMINE

Pange lamineeritav
dokument
lamineerimiskilesse
ja veenduge, et serv
oleks igast küljest
võrdne .
Ideaalne oleks 3 mm
mõlemal küljel.

Kontrollige kas soovitud
lamineerimistemperatuur on
saavutatud.„Valmis“ temperatuuri-
tuli põleb pidevalt roheliselt.

Sisestage lamineerimiskile
masina sisestusavasse kinnine
ots ees, kuni dokument
on lamineerimisrullide poolt
kinni haaratud ja tõmmatakse
laminaatorisse.
Dokument transporditakse läbi
lamineerija ja see tuleb masina
tagaosast välja.

Tõmmake lamineeritud
dokument kohe õrnalt välja
ja asetage tasasele pinnale
mõneks sekundiks jahtuma.

5 ● UMMISTUS / VÄLJA LÜLITAMINE

Kui kile ummistub, lülitage masin välja, libistage
ummistuse vabastamise hooba vasakule ja
hoidke seda kile eemaldamise ajal selles asendis.

Kui lamineerimine on lõpule viidud,
lülitage toitelüliti välja ja ühendage toide
vooluvõrgust lahti.
Automaatne väljalülitamine:
Kui masina jäetakse kasutamata 30 minutiks,
lülitub see automaatselt ooterežiimi.



6 ● HOOLDUS

Rullide puhastamine:
Pärast kasutamist lasta
sile ja tugev papp läbi
sooja masina.
See eemaldab liimijäägid
rullidelt.

Puhastamine:
Toide tuleb vooluvõrgust
lahti ühendada!
Pühkige korpust kuiva
või kergelt niiske lapiga.
Ärge kasutage lahusteid.

Ärge avage masina
korpust!
Garantii kaotab kehtivuse,
kui seade on avatud.

Jäätmekäitlus:
Seadet ei tohi visata
olmeprügi kogumis-
kasti.
Masin tuleb viia jäätme-
jaama.

NB! LAMINEERIMISMASIN ONMÕELDUD AINULT PABERI JA ÕHEMA KARTONGI LAMINEERIMISEKS!


