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HAMELIN Polska sp. z o.o. – Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta instrukcja została opracowana w celu przeprowadzenia użytkownika przez proces 
instalacji, proces zapoznawania się oraz użytkowania urządzenia do okładania książek CoLibrì 
e-Leonardo. Instrukcje, rysunki, tabele oraz inne dane zawarte w tym dokumencie stanowią 
materiał techniczny i mają charakter poufny. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być 
powielana lub/i rozpowszechniania, bez wyraźnej zgody HAMELIN Polska sp. z o.o. Zabrania się 
użytkownikom rozpowszechniania zawartości niniejszej instrukcji oraz używania jej w celach 
innych niż związanych z instalacją i zwykłym użytkowaniem wymienionego powyżej urządzenia.

W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia, każdy użytkownik powinien bezwzględnie 
zapoznać się uważnie z tą instrukcją. Należy zadbać o to, aby niniejsza instrukcja znajdowała się 
w powszechnie dostępnym miejscu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Klient może zażądać wydania 
kopii niniejszego dokumentu (np. w przypadku gdy oryginał jest uszkodzony) zwracając się 
pisemnie do HAMELIN Polska sp. z o.o., zobowiązując się jednocześnie do zwrotu uszkodzonej 
kopii.

Producent nie odpowiada za nieścisłości wynikające z błędów w druku lub tłumaczeniu. Dodatkowo 
producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym momencie ulepszeń produktu, bez 
obowiązku informowania o tym nabywców lub biorących urządzenie do korzystania. Zastrzeżenie 
to nie dotyczy zmian dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.

Wszystkie znaki handlowe zawarte w tej instrukcji stanowią własność producenta lub są 
zastrzeżone pod nazwami poszczególnych producentów i są chronione prawem.
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CE Deklaracja zgodności
z odpowiednimi normami europejskimi

HAMELIN Polska sp. z o.o. deklaruje, że automatyczny system CoLibrì e-Leonardo, którego funkcją 
jest wykonanie warstwy obłożenia na książkach, okładkach/dokumentach lub przedmiotach, jest 
zgodny z przepisami zawartymi w następujących dyrektywach:
• Dyrektywa Maszyn 2006/42/CE
• Dyrektywa 2004/108/CE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

HAMELIN Polska sp. z o.o. deklaruje także, że urządzenie jest zgodne z założeniami oraz zasadami 
ujętymi w poniższych normach w zakresie projektu oraz wykonania:

EN ISO 12100-1:2003/A1:2009, EN ISO 12100-2:2003/A1:2009, EN 61000-6-2:2005,  
EN 61000-6-4:2007, EN 60950-1:2001.

 Data instalacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Nr seryjny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   (miejsce na pieczątkę)

Gwarancja
HAMELIN Polska sp. z o.o. obejmuje niniejszy produkt gwarancją na poniższych warunkach: 
HAMELIN Polska sp. z o.o. zobowiązuje się wymienić cały produkt lub/oraz wadliwe części w okresie 
gwarancyjnym w przypadku ewidentnych lub ukrytych wad, błędów w produkcji w zakresie 
opisanym poniżej. Aby ustalić przyczyny defektów i zastosować gwarancje odnośnie konkretnego 
problemu, uszkodzone/zużyte komponenty należy przesłać do HAMELIN Polska sp. z o.o.

Okres gwarancyjny
24 miesiące od daty dostawy, o ile nie ustalono inaczej.

Wyłączenia oraz ograniczenia gwarancji
1.  Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkowania 

urządzenia CoLibrì e-Leonardo. Postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi urządzenia 
skutkuje automatycznie wygaśnięciem gwarancji.

2.  Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów oraz komponentów dostarczonych przez HAMELIN 
Polska sp. z o.o. i nie obejmuje w żadnym stopniu strat wynikających z ich uszkodzenia.

3.  Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania warunków gwarancji. Utraci ona ważność 
w przypadku nieuprawnionej modyfikacji urządzenia oraz w przypadku nieprzestrzegania 
zaleceń  zawartych w instrukcji.

4. Listwa zgrzewająca nie jest objęta gwarancją po przekroczeniu 5000 cykli roboczych.

Urządzenie CoLibrì e-Leonardo zostało zaprojektowane 
do użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibrì. Używanie innych materiałów niż wskazane 
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne 
materiały CoLibrì powoduje wygaśnięcie gwarancji.
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1- Wprowadzenie

CoLibrì e-DaVinci stanowi urządzenie automatyczne, służące do obkładania dowolnego typu 
książek lub publikacji. Urządzenie może być także zastosowane do chronienia dokumentów, 
zdjęć, planów a także niewielkich przedmiotów. Obkładanie książek czy publikacji dowolnego 
kształtu oraz rozmiaru jest niezwykle szybkim oraz prostym zadaniem, dzięki zastosowaniu 
specjalnych przeźroczystych okładek CoLibrì dostępnych w różnych rozmiarach. Aby stworzyć 
odporną oraz doskonale dopasowaną okładkę potrzeba niewiele ponad  20 sekund. Dodatkowo, 
okładka przeźroczysta nie skleja się z okładką książki, nie wpływa na nią w najmniejszym stopniu. 
Okładkę można w każdej chwili zdjąć i wymienić.

Urządzenie CoLibrì e-DaVinci zostało zaprojektowane do 
użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibri. Używanie innych materiałów niż wskazane 
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne 
materiały CoLibri powoduje unieważnienie gwarancji.

Podczas projektowania urządzenia postawiono sobie za cel otrzymanie jednostki kompaktowej, 
gotowej do użycia natychmiast, która byłaby zdolna do przycinania i zgrzewania okładek 
w bezpieczny, prosty, czysty oraz równy sposób. Wszystkie te cechy zostały zintegrowane 
w systemie CoLibrì e-DaVinci, który jest niezwykle precyzyjny oraz lekki, poręczny, szybki, a 
także wydajny. System jest szczególnie odpowiedni dla punktów poligrafii, księgarni, szkół 
oraz bibliotek. Dzięki swojej szybkości i łatwości w użyciu, urządzenie jest także idealnym 
rozwiązaniem dla profesjonalnych biur, gdzie architekci, edytorzy, fotografowie, etc. mogą 
używać ich do obkładania dokumentów, szkiców, rysunków lub obkładania przedmiotów, zdjęć 
oraz wydruków w kopertach.

1.1 Identyfikacja komponentów
1.  Głowica grzewcza
Głowica grzewcza zawiera komponenty 
niezbędne do przycinania/zgrzewania okładki 
(np. listwa grzewcza, płytka sterująca, silnik 
rolki, etc.). 

Obudowa zewnętrzna (wykonana ze 
stopu aluminium) zapewnia szybkie 
rozproszenie ciepła powstałego wskutek 
procesu zgrzewania oraz zapewnia ochronę 
użytkownika przed dotknięciem potencjalnie 
niebezpiecznych elementów.

 Delikatne przegrzewanie głowicy  
 zgrzewającej po intensywnym użytkowaniu 
 jest zjawiskiem normalnym. W każdym 
 przypadku, temperatura dotykalnych części 
 urządzenia nie osiąga niebezpiecznego 
 poziomu.
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CoLibrì e-Leonardo jest urządzeniem automatycznym, służącym do okładania dowolnego typu 
książek lub publikacji. Urządzenie może być także zastosowane do chronienia dokumentów, 
zdjęć, planów, a także niewielkich przedmiotów. Okładanie książek czy publikacji dowolnego 
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Urządzenie CoLibrì e-Leonardo zostało zaprojektowane 
do użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibrì. Używanie innych materiałów niż wskazane
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne
materiały CoLibrì powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Podczas projektowania urządzenia postawiono sobie za cel otrzymanie jednostki kompaktowej, 
gotowej do użycia natychmiast, która byłaby zdolna do przycinania i zgrzewania okładek 
w bezpieczny, prosty, czysty oraz równy sposób. Wszystkie te cechy zostały zintegrowane 
w systemie CoLibrì e-Leonardo, który jest niezwykle precyzyjny oraz lekki, poręczny, szybki, 
a także wydajny. System jest szczególnie odpowiedni dla punktów poligrafii, księgarni, szkół 
oraz bibliotek. Dzięki swojej szybkości i łatwości w użyciu, urządzenie jest także idealnym 
rozwiązaniem dla profesjonalnych biur, gdzie architekci, edytorzy, fotografowie, etc. mogą 
używać ich do okładania dokumentów, szkiców, rysunków lub okładania przedmiotów, zdjęć 
oraz wydruków w kopertach.

1.1 Identyfikacja komponentów
1. Głowica grzewcza
Głowica grzewcza zawiera komponenty
niezbędne do przycinania/zgrzewania okładki
(np. listwa grzewcza, płytka sterująca, silnik
rolki, etc.).

Obudowa zewnętrzna (wykonana 
ze stopu aluminium) zapewnia szybkie
rozproszenie ciepła powstałego wskutek
procesu zgrzewania oraz zapewnia ochronę
użytkownika przed dotknięciem potencjalnie
niebezpiecznych elementów.

Delikatne przegrzewanie głowicy zgrzewającej po 
intensywnym użytkowaniu jest zjawiskiem normalnym. 
W każdym przypadku, temperatura dotykalnych części 
urządzenia nie osiąga niebezpiecznego poziomu.
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2. Powierzchnia robocza
Powierzchnia robocza, przykręcona do głowicy 
zgrzewającej wykonana jest z wysoce 
stabilnego materiału plastikowego. Zapewnia 
ona dogodną powierzchnię podpierającą 
oraz ułatwia wprowadzenie okładki oraz sam 
proces zgrzewania/docięcia. Informacja 
na powierzchni roboczej nie tylko ułatwia 
dobór odpowiedniego rozmiaru okładki, ale 
także przypomina w graficzny sposób jak 
przebiegają najważniejsze elementy procesu 
okładania. Powierzchnia robocza, dzięki 
specjalnym przegubom może zostać złożona 
(dla zaoszczędzenia przestrzeni, podczas 
gdy urządzenie nie jest użytkowane). Nóżki 
gumowe powierzchni roboczej zapewniają 
doskonałą stabilizację.

3. Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD pokazuje przydatne 
dla operatora informacje. Podczas normalnego 
użytkowania, wyświetlane komunikaty 
prowadzą operatora przez kolejne fazy 
okładania. Po wciśnięciu przycisku rozpoczęcia 
pracy (4) lub przycisku nożnego (5), 
wyświetlacz przedstawia graficznie operacje, 
które są automatycznie wykonywane 
przez urządzenie. Podczas fazy ustawiania 
parametrów (patrz rozdział 6.3), wyświetlacz 
pokazuje wybieralne ustawienia.

Wszelka ingerencja w urządzenie inna niż opisana w niniejszej instrukcji, musi być przeprowadzana przez 
wykwalifikowanych techników (serwis).

Wszelka ingerencja w urządzenie inna niż opisana w niniejszej instrukcji, musi być 
przeprowadzana przez wykwalifikowanych techników (serwis).

2. Powierzchnia robocza
Powierzchnia robocza, przykręcona do 
głowicy zgrzewającej wykonana jest z wysoce 
stabilnego materiału plastikowego. Zapewnia 
ona dogodną powierzchnię podpierającą oraz 
ułatwia wprowadzenie okładki oraz sam proces 
zgrzewania/docięcia. Serigrafia na powierzchni 
roboczej nie tylko ułatwia dobór odpowiedniego 
rozmiaru okładki, ale także przypomina w graficzny 
sposób  jak przebiegają najważniejsze elementy 
procesu obkładania. Powierzchnia robocza, dzięki 
specjalnym przegubom może zostać złożona (dla 
zaoszczędzenia przestrzeni podczas gdy urządzenie 
nie jest użytkowane). Nóżki gumowe powierzchni 
roboczej zapewniają doskonałą stabilizację.

3. Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD pokazuje przydatne dla operatora 
informacje. Podczas normalnego użytkowania, 
wyświetlane komunikaty prowadzą operatora przez 
kolejne fazy obkładania. Po wciśnięciu przycisku 
rozpoczęcia pracy (4) lub przycisku nożnego (5), 
wyświetlacz przedstawia graficznie operacje, które 
są automatycznie wykonywane przez urządzenie. 
Podczas fazy ustawiania parametrów (patrz rozdział 
6.3),	wyświetlacz	pokazuje	wybieralne	ustawienia.

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI
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4. Przycisk uruchamiania cyklu roboczego
Po odpowiednim wypozycjonowaniu dokumentu oraz odpowiedniej okładki, należy wcisnąć ten 
przycisk aby rozpocząć cykl zgrzewania/docinania. Podczas fazy konfiguracji (patrz rozdział 6.3), 
wciskanie tego przycisku umożliwia wybór pożądanej opcji.

Aby rozpocząć cykl zgrzewania/docinania, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk uruchamiania cyklu 
roboczego. Oznacza to, że po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, nie należy wciskać go ponownie, jak 
również nie należy wciskać przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego, aż do zakończenia procesu.

5. Przycisk nożny uruchamiania cyklu roboczego
Spełnia dokładnie tę samą funkcję co przycisk opisany w punkcie 4, pozwalając jednocześnie 
na obsługiwanie cyklu bez użycia rąk. Po odpowiednim wypozycjonowaniu dokumentu 
oraz odpowiedniej okładki, należy wcisnąć przycisk nożny aby rozpocząć cykl zgrzewania/
docinania.

Aby rozpocząć cykl zgrzewania/docinania, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk uruchamiania cyklu 
roboczego. Oznacza to, że po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, nie należy wciskać go ponownie, jak 
również nie należy wciskać przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego, aż do zakończenia procesu.

6 Gniazdo kabla zasilającego
Pozwala na podłączenie kabla zasilającego do jednostki. Patrz rozdział „Instalacja i podłączanie”.

7. Główny włącznik
Umożliwia włączanie/wyłączanie maszyny.

8. Gniazdo podłączania przycisku nożnego
Umożliwia podłączenie przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego (5).

1.2. Zastosowane symbole oraz ich znaczenie

  Uwagi, ostrzeżenia, sugestie dla użytkownika

  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz urządzenia

   Uwagi dotyczące składowania materiałów mających wpływ na środowisko naturalne, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami

  Czynności wymagające prostej, ale koniecznej kontroli wzrokowej

4.  Przycisk uruchamiania cyklu roboczego
Po odpowiednim wypozycjonowaniu dokumentu oraz odpowiedniej okładki, należy wcisnąć ten 
przycisk	aby	rozpocząc	cykl	zgrzewania/docinania.	Podczas	fazy	konfiguracji	(patrz	rozdział	6.3),	
wciskanie tego przycisku umożlwia wybór pożądanej opcji.

 Aby rozpocząć cykl zgrzewania/docinania, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk uruchamiania  
 cyklu roboczego. Oznacza to, że po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, nie należy wciskać go 
 ponownie, jak również nie należy wciskać przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego, aż do 
 zakończenia procesu.

5.  Przycisk nożny uruchamiania cyklu roboczego
Spełnia dokładnie tę samą funkcję co przycisk opisany w punkcie nr 4, pozwalając jednocześnie 
na obsługiwanie cyklu bez użycia rąk. Po odpowiednim wypozycjonowaniu dokumentu oraz 
odpowiedniej okładki, należy wcisnąć przycisk nożny aby rozpocząc cykl zgrzewania/docinania.

 Aby rozpocząć cykl zgrzewania/docinania, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk uruchamiania  
 cyklu roboczego. Oznacza to, że po jednokrotnym wciśnięciu przycisku, nie należy wciskać go 
 ponownie, jak również nie należy wciskać przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego, aż do 
 zakończenia procesu.

6.  Gniazdo kabla zasilającego
Pozwala na podłączenie kabla zasilającego do jednostki. Patrz rozdział “Instalacja i podłączanie”.

7.  Główny włącznik
Umożliwia włączanie/wyłączanie maszyny.

8.  Gniazdo podłączania przycisku nożnego
Umożliwia podłączenie przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego (5).

3

Uwagi, ostrzeżenia, sugestie dla użytkownika

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz urządzenia

Uwagi dotyczące składowania materiałów mających wpływ na 
środowisko naturalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Czynności wymagajce prostej, ale koniecznej kontroli wzrokowej
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1.2. Zastosowane symbole oraz ich znaczenie
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1.3 Dane techniczne

1.4 Etykiety identyfikacyjne/ostrzegawcze

Poniższe etykiety identyfikacyjne/
ostrzegawcze przyklejone są do dolnej 
osłony głowicy zgrzewającej każdej 
maszyny CoLibrì e-Leonardo:

1.  Etykieta informuje o konieczności 
wyciągnięcia kabla zasilającego  
przed zdjęciem osłony.

2.  Etykieta informuje, że osłona nie 
może być zdejmowana przez 
nieautoryzowane i niewyszkolone 
osoby.

3.  Etykieta oznaczeniowa oraz CE.  
Zawiera unikalny numer 
identyfikacyjny rozpoznawalny 
przez producenta. Numer ten musi 
być podany każdorazowo podczas 
zamawiania serwisu oraz zamawiania 
części zamiennych.
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Działanie
Maks. prędkość docinania 2.5 sek.

Maks. długość zgrzewanej powierzchni 630	mm
Typ materiału eksploatacyjnego Okładki CoLibrì

1.3 Dane techniczne

Urządzenie CoLibrì e-DaVinci zostało zaprojektowane do 
użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibri. Używanie innych materiałów niż wskazane 
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne 
materiały CoLibri powoduje unieważnienie gwarancji.

Szczegóły techniczne
Wymiary urządzenia 710(dł.) x 90(wys.) x 440(szer.) mm

Całkowity ciężar 8 kg
Zasilanie 115/230	VCA	–	50/60	Hz	ze	zintegrowanym	

transformatorem	24V,	10	A,	100kHz
Zużycie energii 400 W (w ciągu 2 sekund)
Maks. temperatura listwy grzewczej 160	°C

1.4 Etykiety identyfikacyjne / ostrzegawcze

Poniższe etykiety identyfikacyjne/ostrzegawcze 
przyklejone są do dolnej osłony głowicy 
zgrzewającej każdej maszyny CoLibrì e-DaVinci:

1. Etykieta informuje o konieczności 
 wyciągnięcia kabla zasilającego przed 
 zdjęciem osłony.
2. Etykieta informuje, że osłona nie może 
 być zdejmowana przez nieautoryzowane i 
 niewyszkolone osoby.
3. Etykieta oznaczeniowa oraz CE. Zawiera 
 unikalny numer identyfikacyjny 
 rozpoznawalny przez producenta. Numer 
 ten musi być podany każdorazowo 
 podczas zamawiania serwisu oraz 
 zamawiania części zamiennych.
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Urządzenie CoLibrì e-Leonardo zostało zaprojektowane 
do użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibrì. Używanie innych materiałów niż wskazane 
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne 
materiały CoLibrì powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Działanie

Maks. prędkość docinania 2,5 s

Maks. długość zgrzewanej powierzchni 500 mm

Typ materiału eksploatacyjnego okładki CoLibrì

Szczegóły techniczne

Wymiary urządzenia 560 (dł.) x 90 (wys.) x 410 (szer.) mm

Całkowita masa 8 kg

Zasilanie 115/230 VCA – 50/60 Hz ze zintegrowanym 
transformatorem 24 V, 10 A, 100 kHz

Zużycie energii 400 W (w ciągu 2 sekund)

Maks. temperatura listwy grzewczej 160°C
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2. Instalacja i podłączanie

Aby właściwie zainstalować i podłączyć urządzenie  CoLibrì e-Da Vinci, konieczne jest wykonanie 
następujących czynności (w podanej kolejności) :
•	 Wybranie	miejsca	instalacji
•	 Odpakowanie	i	sprawdzenie	komponentów
•	 Przygotowanie	i	ulokowanie	urządzenia
•	 Podłączenie	kabla	zasilającego

2.1 Wybór miejsca instalacji
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, 
miejsce instalacji musi spełniać następujące warunki:

•		 Powierzchnia	na	której	zostanie	ustawione	
 urządzenie musi być idealnie płaska , w innym 
 wypadku urządzenie może nie działać 
 poprawnie. Dostęp do urządzenia powinien   
 być maksymalnie łatwy, urządzenie nie może być 
 poddawane znacznym wibracjom, a powierzchnia,  
 na której urządzenie zostanie ustawione powinna  
 znajdować się na odpowiedniej wysokości (80-85  
 cm nad powierzchnią podłoża)
•		 Miejsce	instalacji	urządzenia	nie	powinno	być		
 wystawione na bezpośrednie działanie słońca oraz 
 czynników atmosferycznych.
•		 Dookoła	urządzenia	powinno	znajdować	się	
 wystarczająco dużo wolnego miejsca do 
 zapewnienia komfortowej pracy; urządzenie 
 powinno być znacznie oddalone od innych 
 urządzeń elektronicznych, w celu uniknięcia 
 zakłóceń w pracy.
•		 Temperatura	miejsca	instalacji	-	od	15°	C	do	25	
	 °C,	wilgotność	względna	-	od	20%	do	80%.	
 Maszyna może nie działać poprawnie w temp. 
	 otoczenia	poniżej	15	°C.
•		 Miejsce	instalacji	musi	mieć	odpowiednią	
 wentylację, być wolne od pyłu i kondensacji. 
 Nie instalować urządzenia w pobliżu nawilżacza 
 powietrza.
•		 Nie	instalować	maszyny	w	pobliżu	miejsc,	gdzie		
 może być zachlapane wodą.
•		 Aby	uniknąć	nagłych	zmian	temperatury,	nie		
 instalować w pobliżu klimatyzatorów, grzejników i 
 źródeł ciepła.
•	 Urządzenie	należy	umieścić	blisko	gniazda	zasilania
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2. Instalacja i podłączanie
Aby właściwie zainstalować i podłączyć urządzenie CoLibrì e-Leonardo, konieczne jest wykonanie 
następujących czynności (w podanej kolejności):
• Wybranie miejsca instalacji
• Odpakowanie i sprawdzenie komponentów
• Przygotowanie i ulokowanie urządzenia
• Podłączenie kabla zasilającego

2.1 Wybór miejsca instalacji
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, miejsce instalacji musi spełniać następujące 
warunki:

•  Powierzchnia, na której zostanie ustawione 
urządzenie musi być idealnie płaska , w innym 
wypadku urządzenie może nie działać poprawnie. 
Dostęp do urządzenia powinien być maksymalnie 
łatwy, urządzenie nie może być poddawane 
znacznym wibracjom, a powierzchnia, na której 
urządzenie zostanie ustawione powinna 
znajdować się na odpowiedniej wysokości  
(80-85 cm nad powierzchnią podłoża)

•  Miejsce instalacji urządzenia nie powinno być 
wystawione na bezpośrednie działanie słońca 
oraz czynników atmosferycznych.

•  Dookoła urządzenia powinno znajdować 
się wystarczająco dużo wolnego miejsca 
do zapewnienia komfortowej pracy; urządzenie 
powinno być znacznie oddalone od innych 
urządzeń elektronicznych, w celu uniknięcia 
zakłóceń w pracy.

•  Temperatura miejsca instalacji od 15°C do 25°C, 
wilgotność względna od 20% do 80%. Maszyna 
może nie działać poprawnie w temp. otoczenia 
poniżej 15°C.

•  Miejsce instalacji musi mieć odpowiednią 
wentylację, być wolne od pyłu i kondensacji. 
Nie instalować urządzenia w pobliżu nawilżacza 
powietrza.

•  Nie instalować maszyny w pobliżu miejsc, gdzie 
może być zachlapane wodą.

•  Aby uniknąć nagłych zmian temperatury, nie 
instalować w pobliżu klimatyzatorów, grzejników 
i źródeł ciepła.

•  Urządzenie nleży umieścić blisko gniazda 
zasilania.
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1) Korpus maszyny wraz z  powierzchnią 
roboczą

2) Kabel zasilający

3) Egzemplarz instrukcji obsługi *

4) Skrócony przewodnik użytownika *

5) Płyta CD zawierająca filmy instruktażowe  
 dotyczące użytkowania *

6) Przycisk nożny uruchamiania cyklu 
 roboczego, wraz z kablem zasilającym *

*) Akcesoria umieszczone w torebkach 
ochronnych
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2.2 Rozpakowywanie i kontrola części
Opakowanie z maszyną należy przenieść w miejsce instalacji – unikać uderzania oraz potrząsania 
opakowaniem. Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć urządzenie oraz inne komponenty. Należy 
upewnić się, że następujące komponenty znajdują się w opakowaniu:

Upewnij się, że opakowanie  zawiera wszystkie wymienione 
przedmioty oraz, że żadne z nich nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Poinformuj niezwłocznie producenta w przypadku  
wykrycia uszkodzenia, defektów lub niezgodności z opisem.

Zachowaj wszystkie opakowania maszyny. W razie konieczności 
przesłania lub przeniesienia urządzenia, zastosuj oryginalne 
opakowanie.

Zawsze wyrzucaj do odpowiedniego pojemnika materiały plas-
tikowe nie ulegające biodegradacji.

2.2 Rozpakowywanie i kontrola części
Opakowanie z maszyną należy przenieść w miejsce instalacji – unikać uderzania oraz potrząsania 
opakowaniem. Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć urządzenie oraz inne komponenty. Należy 
upewnić się, że następujące komponenty znajdują się w opakowaniu:

1)  Korpus maszyny wraz 
z powierzchnią roboczą

2) Kabel zasilający

3) Egzemplarz instrukcji obsługi *

4)  Skrócony przewodnik 
użytownika *

5)  Płyta CD zawierająca filmy 
instruktażowe dotyczące 
użytkowania *

6)  Przycisk nożny uruchamiania 
cyklu roboczego, wraz z kablem 
zasilającym *

*)  Akcesoria umieszczone 
w torebkach ochronnych

   Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie wymienione przedmioty oraz, że żadne z nich nie 
zostały uszkodzone podczas transportu. Poinformuj niezwłocznie producenta w przypadku wykrycia 
uszkodzenia, defektów lub niezgodności z opisem.

   Zachowaj wszystkie opakowania maszyny. W razie konieczności przesłania lub przeniesienia 
urządzenia, zastosuj oryginalne opakowanie.

  Zawsze wyrzucaj do odpowiedniego pojemnika materiały plastikowe nieulegające biodegradacji.
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2.2 Rozpakowywanie i kontrola części
Opakowanie z maszyną należy przenieść w miejsce instalacji – unikać uderzania oraz potrząsania 
opakowaniem. Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć urządzenie oraz inne komponenty. Należy 
upewnić się, że następujące komponenty znajdują się w opakowaniu:

Upewnij się, że opakowanie  zawiera wszystkie wymienione 
przedmioty oraz, że żadne z nich nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Poinformuj niezwłocznie producenta w przypadku  
wykrycia uszkodzenia, defektów lub niezgodności z opisem.

Zachowaj wszystkie opakowania maszyny. W razie konieczności 
przesłania lub przeniesienia urządzenia, zastosuj oryginalne 
opakowanie.

Zawsze wyrzucaj do odpowiedniego pojemnika materiały plas-
tikowe nie ulegające biodegradacji.
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2.2 Rozpakowywanie i kontrola części
Opakowanie z maszyną należy przenieść w miejsce instalacji – unikać uderzania oraz potrząsania 
opakowaniem. Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć urządzenie oraz inne komponenty. Należy 
upewnić się, że następujące komponenty znajdują się w opakowaniu:

Upewnij się, że opakowanie  zawiera wszystkie wymienione 
przedmioty oraz, że żadne z nich nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Poinformuj niezwłocznie producenta w przypadku  
wykrycia uszkodzenia, defektów lub niezgodności z opisem.

Zachowaj wszystkie opakowania maszyny. W razie konieczności 
przesłania lub przeniesienia urządzenia, zastosuj oryginalne 
opakowanie.

Zawsze wyrzucaj do odpowiedniego pojemnika materiały plas-
tikowe nie ulegające biodegradacji.
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2.3 Przygotowanie i ustawienie jednostki
Po wyjęciu wszystkich komponentów z opakowania, przygotuj urządzenie do pracy wykonując 
następujące czynności:

•	 Trzymając urządzenie w pozycji 
pionowej, rozłóż powierzchnię roboczą, 
następnie umieść urządzenie w pozycji 
poziomej na stole lub odpowiedniej 
powierzchni oraz wypozycjonuj tak, 
aby dostęp do urządzenia był w pełni 
komfortowy. Jak opisano w rozdziale 
2.1 “Wybór miejsca instalacji”, stół lub 
powierzchnia na której umieszczane jest 
urządzenie musi być idealnie pozioma.

2.4 Podłączanie przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego

1)  Wsuń wtyczkę (a) kabla przycisku 
 nożnego (b) do gniazda (c) z tyłu 
 urządzenia.

2.3 Przygotowanie i ustawienie jednostki
Po wyjęciu wszystkich komponentów z opakowania, przygotuj urządzenie do pracy wykonując 
następujące czynności:

•  Trzymając urządzenie w pozycji 
pionowej, rozłóż powierzchnię 
roboczą, następnie umieść 
urządzenie w pozycji poziomej 
na stole lub odpowiedniej 
powierzchni oraz wypozycjonuj 
tak, aby dostęp do urządzenia był 
w pełni komfortowy. Jak opisano 
w rozdziale 2.1 „Wybór miejsca 
instalacji”, stół lub powierzchnia 
na której umieszczane jest 
urządzenie musi być idealnie 
pozioma.

2.4 Podłączanie przycisku nożnego uruchamiania cyklu roboczego

1)  Wsuń wtyczkę (a) kabla przycisku 
nożnego (b) do gniazda (c) z tyłu 
urządzenia.
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2.3 Przygotowanie i ustawienie jednostki
Po wyjęciu wszystkich komponentów z opakowania, przygotuj urządzenie do pracy wykonując 
następujące czynności:

•	 Trzymając urządzenie w pozycji 
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poziomej na stole lub odpowiedniej 
powierzchni oraz wypozycjonuj tak, 
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powierzchnia na której umieszczane jest 
urządzenie musi być idealnie pozioma.
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1)  Wsuń wtyczkę (a) kabla przycisku 
 nożnego (b) do gniazda (c) z tyłu 
 urządzenia.
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Nie zastosowanie się do dowolnego z wymienionych powyżej zaleceń zwalnia producenta z bezpośredniej 
oraz pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także wygaśnięcie warunków gwarancji.

2.5 Podłączanie kabla zasilającego

1)  Wsuń wtyczkę (a) kabla zasilającego (b) 
do gniazda (c) zlokalizowanego  
w tylnej części urządzenia.

2)  Podłącz wtyczkę kabla zasilającego (d)  
do odpowiedniego gniazda 
(e) zapewniającego napięcie 
oraz częstotliwość prądu 
odpowiadające wymogom 
technicznym urządzenia.

Aby uniknąć porażenia prądem lub/i uszkodzenia urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się 
z poniższymi zaleceniami oraz ostrzeżeniami:

•  Nie podłączaj więcej niż jednego urządzenia do gniazdka oraz upewnij się, że instalacja nie jest 
przeciążona i może dostarczyć urządzeniu wystarczającej ilości energii.

•  Jeśli wtyczka kabla zasilającego jest niekompatybilna z gniazdem, należy użyć odpowiedniego 
adaptera. Należy unikać stosowania wielu przedłużaczy lub/i rozdzielników. Nie wolno 
modyfikować kabla zasilającego.

•  Instalacja elektryczna do której podłącza się urządzenie musi być skonstruowana zgodnie z  
obowiązującymi normami oraz musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia chroniące 
przed porażeniem prądem oraz uszkodzeniem urządzenia.

•  Gniazdo zasilania powinno znajdować się możliwie najbliżej urządzenia jak to tylko możliwe.
•  Gniazdo powinno być łatwo dostępne, umożliwiając szybkie odłączenie kabla zasilającego 

w razie wystąpienia awarii.
•  Nie dotykać jednostki i/lub gniazda zasilania mokrymi lub wilgotnymi rękami pod żadnym 

pozorem nie pracować z urządzeniem bez założonego obuwia.
•  W celu odłączenia wtyczki gniazdka nie pociągać za kabel zasilający, tylko za wtyczką. Upewnić  

się, że kabel zasilający nie jest skręcony/przygnieciony, nie jest naprężony.
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2.5 Podłączanie kabla zasilającego

1)  Wsuń wtyczkę (a) kabla zasilającego (b) do 
 gniazda (c) zlokalizowanego w tylnej 
 części urządzenia. 

2) Podłącz wtyczkę kabla zasilającego (d) do 
 odpowiedniego gniazda (e) 
 zapewniającego napięcie oraz 
 częstotliwość prądu odpowiadające 
 wymogom technicznym urządzenia.

Aby uniknąć porażenia prądem lub/i uszkodzenia urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z 
poniższymi zaleceniami oraz ostrzeżeniami:

•	 NIE	PODŁĄCZAJ	więcej	niż	jednego	urządzenia	do	gniazdka	oraz	upewnij	się,	że	instalacja	nie	jest		
 przeciążona i może dostarczyć maszynie wystarczającą ilość energii.
•		 Jeśli	wtyczka	kabla	zasilającego	jest	niekompatybilna	z	gniazdem,	należy	użyć	odpowiedniego	
 adaptera. Należy unikać stosowania wielu przedłużaczy lub/i rozdzielników. Nie wolno 
 modyfikować kabla zasilającego.
•		 Instalacja	elektryczna	do	której		podłącza	się	urządzenie	musi	być	skonstruowana	zgodnie	z	
 obowiązującymi normami oraz musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia chroniące 
 przed porażeniem prądem oraz uszkodzeniem urządzenia.
•		 Gniazdo	zasilania	powinno	znajdować	się	możliwie	najbliżej	urządzenia	jak	to	tylko	możliwe.	
•	 Gniazdo	powinno	być	łatwo	dostępne,	umożliwiając	szybkie	odłączenie	kabla	zasilającego	w	razie	
 wystąpienia awarii.
•		 Nie	dotykać	jednostki	i/lub	gniazda	zasilania	mokrymi	lub	wilgotnymi	rękami	oraz	pod	żadnym	
 pozorem nie pracować z urządzeniem bez założonego obuwia.
•		 W	celu	odłączenia	wtyczki	z	gniazdka	nie	pociągać	za	kabel	zasilający,	tylko	za	wtyczkę.	Upewnić	
 się, że kabel zasilający nie jest skręcony/przygnieciony, nie jest naprężony.

Nie zastosowanie się do dowolnego z wymienionych powyżej zaleceń zwalnia producenta z 
bezpośredniej oraz pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także unieważnia 
warunki gwarancji.
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3. Użytkowanie urządzenia

3.1 Włączanie oraz wyłączanie zasilania

Aby uruchomić urządzenie, po prostu 
przełącz główny włącznik zasilania (1) w 
pozycję “I” (ON); wyświetlacz zaświeci się 
po kilku sekundach. Po włączeniu zasilania 
wyświetlą się następujące ikony powitalne:

Ikony przygotowywania urządzenia do pracy oraz ikony obsługi ręcznej (pokazane na kolejnej stro-
nie) będą wyświetlać się po kolei.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przełączyć główny włącznik zasilania (1) w pozycję “O” (OFF). 
Wyświetlacz (a) wyłączy się sygnalizując tym samym, że urządzenie nie jest dłużej zasilane.

W przypadku awarii lub/i konieczności awaryjnego wyłączenia maszyny, odłącz kabel 
zasilający w celu całkowitego odcięcia zasilania.

9 INSTRUKCJA OBSŁUGI

3. Użytkowanie urządzenia

3.1 Włączanie oraz wyłączanie zasilania

Aby uruchomić urządzenie, po prostu 
przełącz główny włącznik zasilania (1) w 
pozycję “I” (ON); wyświetlacz zaświeci się 
po kilku sekundach. Po włączeniu zasilania 
wyświetlą się następujące ikony powitalne:

Ikony przygotowywania urządzenia do pracy oraz ikony obsługi ręcznej (pokazane na kolejnej stro-
nie) będą wyświetlać się po kolei.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przełączyć główny włącznik zasilania (1) w pozycję “O” (OFF). 
Wyświetlacz (a) wyłączy się sygnalizując tym samym, że urządzenie nie jest dłużej zasilane.

W przypadku awarii lub/i konieczności awaryjnego wyłączenia maszyny, odłącz kabel 
zasilający w celu całkowitego odcięcia zasilania.

3. Użytkowanie urządzenia

3.1 Włączanie oraz wyłączanie zasilania

Aby uruchomić urządzenie, po prostu przełącz główny włącznik zasilania (1) w pozycję „I” (ON); 
wyświetlacz zaświeci się po kilku sekundach. Po włączeniu zasilania wyświetlą się następujące 
ikony powitalne:

Ikony przygotowywania urządzenia do pracy oraz ikony obsługi ręcznej (pokazane na kolejnej 
stronie) będą wyświetlać się po kolei.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przełączyć główny włącznik zasilania (1) w pozycję „O” (OFF). 
Wyświetlacz (a) wyłączy się sygnalizując tym samym, że urządzenie nie jest dłużej zasilane.

W przypadku awarii lub/i konieczności awaryjnego wyłączenia 
maszyny, odłącz kabel zasilający w celu całkowitego odcięcia 
zasilania.



INSTRUKCJA OBSŁUGI 10

INSTRUKCJA OBSŁUGI

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

3.2 Interfejs operatora

Urządzenie CoLibri e-Leonardo wyposażone 
jest w ekran LCD (1), który wyświetla różne 
ikony informacyjne oraz komunikaty.
Niektóre z nich stanowią instrukcje dla 
operatora na temat operacji, które musi 
on wykonać ręcznie; inne informują o 
operacjach, które urządzenie wykonuje 
automatycznie.

Ikony sterowania manualnego

Te ikony przedstawiają jak należy układać obiekt 
przeznaczony do obkładania - patrz rozdział 4 
“Jak obkładać”.

Po właściwym wypozycjonowaniu obiektu, ikony 
przedstawiają, że należy wcisnąć przycisk (lub przycisk 
nożny) uruchomienia cyklu roboczego. 

Maszyna rozpocznie automatyczny proces zgrzewania 
oraz docinania.

(nnn = liczba wykonanych cyklów zgrzewania/docinania)
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docinania)
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Ikona czuwania

Po 5 minutach bezczynności, urządzenie automatycznie 
przełącza się w tryb “czuwania”, podświetlanie ekranu 
zostaje wyłączone, wyświetla się ikona przedstawiona z 
lewej strony.
Aby opuścić tryb czuwania, należy wcisnąć przycisk 
uruchamiania cyklu roboczego: podświetlanie ekranu 
zostanie włączone oraz pojawią się ikony przygotowania 
urządzenia do pracy.

Przed wciśnięciem przycisku uruchamiania cyklu 
roboczego, w celu wyjścia z trybu czuwania upewnij 
się, że w urządzeniu nie znajdują się żadne okładki.

Ikony pracy automatycznej urządzenia

Po uruchomieniu cyklu obkładania, na ekranie będą pojawiać się kolejne z ikon przedstawionych 
poniżej, obrazujących kolejne etapy procesu zgrzewania/docinania.

Proces zgrzewania/docinania. Po ukończeniu 
procesu, odcinana część będzie całkowicie 
oddzielona od okładki.
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4. Jak obkładać

4.1 Wybór rozmiaru okładki/koperty

Informacje zamieszczone na powierzchni roboczej urządzenia  CoLibrì e-daVinci  umożliwiają szybki 
oraz prosty wybór rozmiaru okładki/koperty do obłożenia/opakowania danego dokumentu/przed-
miotu:

Urządzenie CoLibrì e-DaVinci zostało zaprojektowane do 
użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibri. Używanie innych materiałów niż wskazane 
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne 
materiały CoLibri powoduje unieważnienie gwarancji.

Okładki CoLibri do książek z twardą okładką lub książek/magazynów/publikacji z miękką okładką

Dosuń grzbiet publikacji do linii referencyjnej (a) oraz sprawdź inne  linie, aby wybrać rozmiar 
okładki:

•	 Jeśli	linia	(b)	z	symbolem	   jest widoczna: użyj okładki CoLibrì  “MINI”
•		 Jeśli	linia	(b)	nie	jest	widoczna:	użyj	okładki	CoLibrì		“STANDARD”	lub	okładki	CoLibrì		“BIG”

Zestawienie wszystkich  rozmiarów okładek, włącznie z zestawieniem rozmiarów okładek i 
publikacji jakie można obkładać jest nadrukowane na części (c).

4. Jak okładać

4.1 Wybór rozmiaru okładki/kieszeni

Informacje zamieszczone na powierzchni roboczej urządzenia CoLibrì e-Leonardo umożliwiają 
szybki oraz prosty wybór rozmiaru okładki/kieszeni do obłożenia/opakowania danego dokumentu/
przedmiotu:

Okładki CoLibrì do książek z twardą okładką lub książek/magazynów/publikacji z miękką okładką

Dosuń grzbiet publikacji do linii referencyjnej (a) oraz sprawdź inne linie, aby wybrać rozmiar 
okładki:

• Jeśli linia (b) z symbolem  jest widoczna: użyj okładki CoLibrì „MINI”
• Jeśli linia (b) nie jest widoczna: użyj okładki CoLibrì „STANDARD”

Urządzenie CoLibrì e-Leonardo zostało zaprojektowane 
do użytku wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych CoLibrì. Używanie innych materiałów niż wskazane 
może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia jak i jego 
poważne uszkodzenia. Stosowanie innych materiałów niż oryginalne 
materiały CoLibrì powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Zestawienie wszystkich rozmiarów okładek, włącznie z zestawieniem rozmiarów okładek i publikacji jakie 
można okładać jest nadrukowane na części (c).
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Upewnij się, że długość książki nie 
jest większa niż długość okładki 
CoLibri. Dla prawidłowego 
zgrzewania oraz docinania okładka 
CoLibri musi być dłuższa na górze o 
min. 15 mm od obkładanej książki/
publikacji.

Koperty CoLibri do pakowania  dokumentów, rysunków, map, małych przedmiotów, itp.
Sekcja (d) nadruku powierzchni roboczej przedstawia wszystkie dostępne rozmiary kopert CoLibri, 
włącznie z rozmiarami dokumentów jakie można opakować.

4.2 Proces obkładania/pakowania

Poniższe rozdziały wyjaśniają jak prawidłowo oraz bezpiecznie obkładać książki, czasopisma, przed-
mioty, etc. Szczegółowe instrukcje zostały podzielone na następujące procesy:
•	 Obkładanie	książek	z	miękką	okładką
•	 Obkładanie	książek	z	twardą	okładką
•	 Pakowanie	dokumentów/przedmiotów

4.2.1 Proces obkładania/pakowania

•		 Urządzenie	e-DaVinci	może	być	stosowane	tylko	do	obkładania/opakowywania	książek,	czaso-
pism, dokumentów, projektów, zdjęć, przedmiotów, etc.
Dzieciom oraz osobom odpowiednio nie przeszkolonym nie wolno obsługiwać urządzenia.

Urządzenie e-DaVinci  może być używane wyłącznie z okładkami oraz kopertami marki  CoLibrì lub 
innymi zaaprobowanymi przez producenta.
Okładki/koperty CoLibrì są owocem intensywnych prac badawczo-rozwojowych. Są wykonane ze 
specjalnego materiału wysoce przeźroczystego, nietoksycznego, bezwonnego, odpornego na wodę, 
przepuszczającego	powietrze	w	60%.	Okładki	chronią	przed	szkodliwym	światłem,	oraz	są	specjal-
nie wygładzane, nie emitują oparów oraz dymu podczas procesu zgrzewania, dlatego nie wymagają 
stosowania aktywnego systemu wentylacji.

Upewnij się, że długość książki nie 
jest większa niż długość okładki 
CoLibrì. Dla prawidłowego 
zgrzewania oraz docinania okładka 
CoLibrì musi być dłuższa na górze  
o min. 15 mm od okładanej książki/ 
publikacji.

Kieszenie CoLibrì do pakowania dokumentów, rysunków, map, małych przedmiotów, itp.

Sekcja (d) nadruku powierzchni roboczej przedstawia wszystkie dostępne rozmiary kieszeni 
CoLibrì, włącznie z rozmiarami dokumentów jakie można opakować.

4.2 Proces okładania/pakowania
Poniższe rozdziały wyjaśniają jak prawidłowo oraz bezpiecznie okładać książki, czasopisma, przed- 
mioty, etc. Szczegółowe instrukcje zostały podzielone na następujące procesy:
• Okładanie książek z miękką okładką
• Okładanie książek z twardą okładką
• Pakowanie dokumentów/przedmiotów

4.2.1 Proces okładania/pakowania
•  Urządzenie e-Leonardo móże być stosowane tylko do okładania/opakowywania książek, 

czasopism, dokumentów, projektów, zdjęć, przedmiotów, etc.
Dzieciom oraz osobom odpowiednio nie przeszkolonym nie wolno obsługiwać urządzenia.

Urządzenie e-Leonardo może być używane wyłącznie z okładkami oraz kieszeniami marki CoLibrì 
lub innymi zaaprobowanymi przez producenta.
Okładki/kieszenie CoLibrì są owocem intensywnych prac badawczo-rozwojowych. Są wykonane 
ze specjalnego materiału wysoce przeźroczystego, nietoksycznego, bezwonnego, odpornego 
na wodę, przepuszczającego powietrze w 60%. Okładki chronią przed szkodliwym światłem oraz są 
specjalnie wygładzane, nie emitują oparów oraz dymu podczas procesu zgrzewania, dlatego nie 
wymagają stosowania aktywnego systemu wentylacji.
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Materiały nie zaaprobowane przez producenta urządzenia nie 
gwarantują bezpieczeństwa oraz nietoksyczności. Takie materiały 
mogą emitować szkodliwe opary lub zapalać się podczas procesu 
zgrzewania.
Użytkowanie urządzenia CoLibri niezgodnie z przeznaczeniem lub/i 
stosowanie materiałów okładkowych innych niż aprobowanych przez 
producenta może spowodować obrażenia osób oraz uszkodzenie 
samego urządzenia. Takie postępowanie stanowi niewłaściwe 
użytkowanie maszyny, które zwalnia producenta od wszelkiej 
odpowiedzialności.
Każde niewłaściwe użytkowanie urządzenia powoduje automatyczne 
unieważnienie gwarancji.

•		Nie	wolno	używać	urządzenia	w	pobliżu		
 łatwopalnych powierzchni lub cieczy.
•		Unikać	rozlewania	płynów	(wody,	kawy,	in
 nych napojów, etc.) na urządzenie. Ciecze 
 powodujące korozję lub/i rozpuszczalniki 
 należy przechowywać z dala od urządzenia.
•		Przed	rozpoczęciem	pracy	należy	upewnić	się,	
 że pomiędzy listwą zgrzewającą a 
 powierzchnią roboczą nie znajdują się żadne 
 przedmioty, np. zszywki, spinacze lub inne 
 przedmioty.
•		Podczas	zgrzewania	nie	wyłączać	maszyny.
•		Aby	uzyskać	właściwy	rezultat	zgrzewania:
  1. Upewnij się, że wszystkie zalecenia za
  warte w rozdziale “Wybór miejsca instalacji” 
  zostały zastosowane, zwłaszcza te dotyczące  
  łatwego dostępu do urządzenia, wysokości 
  oraz płaskości powierzchni na której stoi 
  urządzenie.
  2. Okładki/koperty należy przechowywać w  
  tym samym pomieszczeniu, w którym 
  znajduje się urządzenie, aby uniknąc   
  nagłych zmian temperatury materiałów.

Materiały nie zaaprobowane przez producenta urządzenia nie 
gwarantują bezpieczeństwa oraz nietoksyczności. Takie materiały 
mogą emitować szkodliwe opary lub zapalać się podczas procesu 
zgrzewania.
Użytkowanie urządzenia CoLibrì niezgodnie z przeznaczeniem 
lub/i stosowanie materiałów okładkowych innych niż zalecanych przez 
producenta może spowodować obrażenia osób oraz uszkodzenie 
samego urządzenia. Takie postępowanie stanowi niewłaściwe 
użytkowanie maszyny, które zwalnia producenta od wszelkiej 
odpowiedzialności.
Każde niewłaściwe użytkowanie urządzenia powoduje automatyczne 
wygaśnięcie gwarancji.

•  Nie wolno używać urządzenia w pobliżu 
łatwopalnych powierzchni lub cieczy.

•  Unikać rozlewania płynów (wody, kawy, innnych 
napojów, etc.) na urządzenie. Ciecze powodujące 
korozję lub/i rozpuszczalniki należy przechowywać 
z dala od urządzenia.

•  Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, 
że pomiędzy listwą zgrzewającą a powierzchnią 
roboczą nie znajdują się żadne przedmioty, np. 
zszywki, spinacze lub inne przedmioty.

• Podczas zgrzewania nie wyłączać maszyny.
 1.  Upewnij się, że wszystkie zalecenia za warte 

w rozdziale „Wybór miejsca instalacji” zostały 
zastosowane, zwłaszcza te dotyczące łatwego 
dostępu do urządzenia, wysokości oraz płaskiej 
powierzchni na której stoi urządzenie.

 2.  Okładki/kieszenie należy przechowywać w tym 
samym pomieszczeniu, w którym znajduje 
się urządzenie, aby uniknąć nagłych zmian 
temperatury materiałów.
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4.2.2 Jak obkładać książki z miękką okładką

1. Wybierz rozmiar okładki (Mini, A4 Standard lub 
 Standard)  odpowiedni do rozmiaru książki, 
 która ma zostać obłożona, tak jak opisano w 
 rozdziale 4.1“Wybór rozmiaru okładki/koperty”. 
 Połóż okładkę (a) na powierzchni roboczej 
 urządzenia (b) w taki sposób, aby obie 
 kieszonki okładki były skierowane ku górze 
 (logo CoLibri powinno znajdować się na dole 
 okładki).

2. Wsuń tylną okładkę książki (c) do samej dolnej 
 krawędzi prawej kieszonki okładki (d).

4.2.2 Jak okładać książki z miękką okładką
1.  Wybierz rozmiar okładki (MINI, STANDARD,  

One Cut A4) odpowiedni do rozmiaru książki,  
która ma zostać obłożona, tak jak opisano  
w rozdziale 4.1„Wybór rozmiaru okładki/kieszeni”.  
Połóż okładkę (a) na powierzchni roboczej  
urządzenia (b) w taki sposób, aby obie kieszonki  
okładki były skierowane ku górze (logo CoLibrì  
powinno znajdować się na dole okładki).

2.  Wsuń tylną okładkę książki (c) do samej 
dolnej krawędzi prawej kieszonki okładki (d).
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3. Zamknij książkę oraz wsuń część okładki (min. 
 15 mm) na górze w szczelinę zgrzewania 
 maszyny. Przed rozpoczęciem zgrzewania, 
 sprawdź czy dolna część okładki CoLibri 
 jest równoległa do poziomej linii referencyjnej 
 urządzenia, w razie konieczności skoryguj jej 
 położenie.

Upewnij się także, że długość lewej kieszeni (x) 
jest równa długości prawej kieszeni (y).
Jeśli okładka CoLibri jest źle docięta, wsunięcie 
okładki książki do lewej kieszeni oraz 
dokończenie procesu obkładania może okazać 
się niemożliwe.

3.  Zamknij książkę oraz wsuń część okładki 
(min. 15 mm) na górze w szczelinę 
zgrzewania maszyny. Przed rozpoczęciem 
zgrzewania, sprawdź czy dolna część 
okładki CoLibrì jest równoległa do poziomej 
linii referencyjnej urządzenia, w razie 
konieczności skoryguj jej położenie.

Upewnij się także, że długość lewej kieszeni (x) 
 jest równa długości prawej kieszeni (y). 
Jeśli okładka CoLibrì jest źle docięta, 
wsunięcie okładki książki do lewej kieszeni 
oraz dokończenie procesu okładania może 
okazać się niemożliwe.
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Po umieszczeniu części okładki w szczelinie (e) 
(pomiędzy listwą zgrzewającą a powierzchnią 
roboczą urządzenia) i sprawdzeniu prawidłowego 
położenia, wykonaj pierwsze docięcie (po długim 
boku) oraz rozpocznij proces zgrzewania wciskając 
przycisku (f ) lub przycisk nożny (g) uruchomienia 
cyklu roboczego.
Ekran LCD wyświetli sekwencje ikon obrazujących 
automatyczną pracę wykonywaną przez 
urządzenie.

4. Wysuń książkę/okładkę z listwy zgrzewającej.

  Nie ciągnij okładki książki po powierzchni ro
  boczej w swoim kierunku; delikatnie unieś ją 
  od lewej lub prawej strony.
  Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia   
  okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
  pobłysku w miejscu zgrzewu.

 Delikatnie zagnij przednią okładkę książki (f ) 
 i wsuń ją w lewą kieszonkę (g) (już dociętą do 
 wymaganej długości).

Po umieszczeniu części okładki w szczelinie (e) 
(pomiędzy listwą zgrzewającą a powierzchnią 
roboczą urządzenia) i sprawdzeniu 
prawidłowego położenia, wykonaj pierwsze 
docięcie (po długim boku) oraz rozpocznij 
proces zgrzewania wciskając przycisk (f ) 
lub przycisk nożny (g) uruchomienia cyklu 
roboczego.
Ekran LCD wyświetli sekwencje ikon 
obrazujących automatyczną pracę 
wykonywaną przez urządzenie.

4. Wysuń książkę/okładkę z listwy zgrzewającej.

Delikatnie zagnij przednią okładkę książki (f ) 
i wsuń ją w lewą kieszonkę (g) (już dociętą 
do wymaganej długości).

Nie ciągnij okładki książki po powierzchni 
roboczej w swoim kierunku; delikatnie unieś ją 
od lewej lub prawej strony.
Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia 
okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
pobłysku w miejscu zgrzewu.
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5. Zamknij książkę i odwróć wystającą część na jednej lub obu stronach okładki CoLibri, tak jak  
 opisano w kroku 3 tej procedury.

Książka została obłożona w trwałą, ekskluzywną oraz łatwą do usunięcia okładkę.

4.2.3 Jak obkładać książki z twardą okładką
1. Wybierz rozmiar okładki (Mini / Standard / 
 Big) odpowiedni do rozmiaru książki, która 
 ma zostać obłożona, tak jak opisano w 
 rozdziale “Wybór rozmiaru okładki/koperty”. 
 Połóż okładkę (a) na powierzchni roboczej 
 urządzenia (b) w taki sposób, aby obie 
 kieszonki okładki były skierowane ku górze 
 (logo CoLibri powinno znajdować się na dole 
 okładki).

5. Zamknij książkę i odwróć wystającą część na jednej lub obu stronach okładki CoLibrì, tak jak
opisano w kroku 3 tej procedury.

Książka została obłożona w trwałą, ekskluzywną oraz łatwą do usunięcia okładkę.

4.2.3 Jak okładać książki z twardą okładką
1.  Wybierz rozmiar okładki (MINI/STANDARD) 

odpowiedni do rozmiaru książki, która ma 
zostać obłożona, tak jak opisano w rozdziale 
„Wybór rozmiaru okładki/kieszeni”. Połóż 
okładkę (a) na powierzchni roboczej 
urządzenia (b) w taki sposób, aby obie 
kieszonki okładki były skierowane ku górze 
(logo CoLibrì powinno znajdować się na dole 
okładki).
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2. Wsuń tylną okładkę książki (c) do samej dolnej 
 krawędzi prawej kieszonki okładki (d)

3. Zamknij książkę oraz wsuń część okładki (min. 
 15 mm) na górze w szczelinę zgrzewania 
 maszyny. Przed rozpoczęciem zgrzewania, 
 sprawdź czy dolna część okładki CoLibri 
 jest równoległa do poziomej linii referencyjnej 
 urządzenia, w razie konieczności skoryguj jej 
 położenie.

2.  Wsuń tylną okładkę książki (c) do samej 
dolnej krawędzi prawej kieszonki okładki (d).

3.  Zamknij książkę oraz wsuń część okładki 
(min. 15 mm) na górze w szczelinę 
zgrzewania maszyny. Przed rozpoczęciem 
zgrzewania, sprawdź czy dolna część 
okładki CoLibrì jest równoległa do poziomej 
linii referencyjnej urządzenia, w razie 
konieczności skoryguj jej położenie.
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Upewnij się także, że długość  lewej kieszeni (x) 
jest równa długości prawej kieszeni (y).
Jeśli okładka CoLibri jest źle docięta, wsunięcie 
okładki książki do lewej kieszeni oraz dokończenie 
procesu obkładania może okazać się niemożliwe.

Po umieszczeniu części okładki w szczelinie (e) 
(pomiędzy listwą zgrzewającą a powierzchnią 
roboczą urządzenia) i sprawdzeniu prawidłowego 
położenia, wykonaj pierwsze docięcie (po długim 
boku) oraz rozpocznij proces zgrzewania wciskając 
przycisk (f ) lub przycisk nożny (g) uruchomienia 
cyklu roboczego.
Ekran LCD wyświetli sekwencje ikon obrazujących 
automatyczną pracę wykonywaną przez 
urządzenie.

4. Wysuń książkę/okładkę z listwy zgrzewającej.

  Nie ciągnij okładki książki po powierzchni ro
  boczej w swoim kierunku; delikatnie unieś ją 
  od lewej lub prawej strony.
  Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia   
  okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
  pobłysku w miejscu zgrzewu.

Upewnij się także, że długość lewej kieszeni 
(x) jest równa długości prawej kieszeni 
(y). Jeśli okładka CoLibrì jest źle docięta, 
wsunięcie okładki książki do lewej kieszeni 
oraz dokończenie procesu okładania może 
okazać się niemożliwe.

Po umieszczeniu części okładki w szczelinie (e) 
(pomiędzy listwą zgrzewającą a powierzchnią 
roboczą urządzenia) i sprawdzeniu 
prawidłowego położenia, wykonaj pierwsze 
docięcie (po długim boku) oraz rozpocznij 
proces zgrzewania wciskając przycisk (f ) 
lub przycisk nożny (g) uruchomienia cyklu 
roboczego.
Ekran LCD wyświetli sekwencje ikon 
obrazujących automatyczną pracę 
wykonywaną przez urządzenie.

4. Wysuń książkę/okładkę z listwy zgrzewającej.

Nie ciągnij okładki książki po powierzchni 
roboczej w swoim kierunku; delikatnie unieś ją 
od lewej lub prawej strony.
Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia 
okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
pobłysku w miejscu zgrzewu.
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Upewnij się także, że długość  lewej kieszeni (x) 
jest równa długości prawej kieszeni (y).
Jeśli okładka CoLibri jest źle docięta, wsunięcie 
okładki książki do lewej kieszeni oraz dokończenie 
procesu obkładania może okazać się niemożliwe.

Po umieszczeniu części okładki w szczelinie (e) 
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roboczą urządzenia) i sprawdzeniu prawidłowego 
położenia, wykonaj pierwsze docięcie (po długim 
boku) oraz rozpocznij proces zgrzewania wciskając 
przycisk (f ) lub przycisk nożny (g) uruchomienia 
cyklu roboczego.
Ekran LCD wyświetli sekwencje ikon obrazujących 
automatyczną pracę wykonywaną przez 
urządzenie.

4. Wysuń książkę/okładkę z listwy zgrzewającej.

  Nie ciągnij okładki książki po powierzchni ro
  boczej w swoim kierunku; delikatnie unieś ją 
  od lewej lub prawej strony.
  Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia   
  okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
  pobłysku w miejscu zgrzewu.

Otwórz książkę i obróć całkowicie okładkę, jak 
przedstawiono na rysunku, następnie połóż 
książkę całkowicie otwartą na powierzchni 
roboczej urządzenia
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Wsuń przednią okładkę książki (f ) w lewą 
kieszonkę okładki CoLibri (g) (już dociętą na 
odpowiedni wymiar). Aby ułatwić wsuwanie, 
wysuń nieco tylnią okładkę CoLibri z tylniej 
okładki książki.

5. Zamknij książkę i odwróć wystającą część na  
 jednej lub obu stronach okładki CoLibri, tak jak 
 opisano w kroku 3 tej procedury.

Książka została obłożona w trwałą, ekskluzywną oraz łatwą do usunięcia okładkę.

Otwórz książkę i obróć całkowicie okładkę,  
jak przedstawiono na rysunku, następnie połóż 
książkę całkowicie otwartą na powierzchni 
roboczej urządzenia.

Wsuń przednią okładkę książki (f ) w lewą 
kieszonkę okładki CoLibrì (g) (już dociętą 
na odpowiedni wymiar). Aby ułatwić 
wsuwanie, wysuń nieco tylnią okładkę CoLibrì 
z tylniej okładki książki.

5.  Zamknij książkę i odwróć wystającą część 
na jednej lub obu stronach okładki CoLibrì, 
tak jak opisano w kroku 3 tej procedury.

Książka została obłożona w trwałą, ekskluzywną oraz łatwą do usunięcia okładkę.

Otwórz książkę i obróć całkowicie okładkę, jak 
przedstawiono na rysunku, następnie połóż 
książkę całkowicie otwartą na powierzchni 
roboczej urządzenia

22 INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1. Wybierz rozmiar koperty (A4 / A3 / A2 lub A1) 
 odpowiedniej do rozmiaru swojego 
 dokumentu, tak jak opisano w rozdziale  4.1
 “Wybór rozmiaru okładki/koperty”.

2. Wsuń dokument (a) do koperty (b), tak aby 
 krawędź dokumentu dotykała krawędzi 
 kieszeni.

3. Wsuń część koperty (min. 15 mm) na górze w 
 szczelinę zgrzewania maszyny (c). 

4.2.4 Jak opakować dokumenty / małe 
przedmioty 

Przed rozpoczęciem docinania upewnij się, 
że dolna krawędź koperty Colibri jest ułożona 
równolegle do linii referencyjnych stołu 
urządzenia.

4.2.4  Jak opakować dokumenty / małe 
przedmioty

1.  Wybierz rozmiar kieszeni (A4/A3/A2) 
odpowiedniej do rozmiaru swojego 
dokumentu, tak jak opisano w rozdziale 4.1 
„Wybór rozmiaru okładki/kieszeni”.

2.  Wsuń dokument (a) do kieszeni (b), tak aby 
krawędź dokumentu dotykała krawędzi 
kieszeni.

3.  Wsuń część kieszeni (min. 15 mm) na górze 
w szczelinę zgrzewania maszyny (c).

Przed rozpoczęciem docinania upewnij się, 
że dolna krawędź kieszeni CoLibrì jest ułożona 
równolegle do linii referencyjnych stołu 
urządzenia.
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4. Wykonaj docięcie oraz rozpocznij proces 
 zgrzewania wciskając przycisk (f ) lub przycisk 
 nożny (g) uruchomienia cyklu roboczego.
 Ekran LCD wyświetli sekwencje ikon 
 obrazujących automatyczną pracę
 wykonywaną przez urządzenie.

5. Wysuń obłożony dokument z listwy 
 zgrzewającej.

  Nie ciągnij obłożonego dokumentu po 
  powierzchni roboczej w swoim kierunku; 
  delikatnie unieś ją od lewej lub prawej strony.
  Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia   
  okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
  pobłysku w miejscu zgrzewu.

  Dokument został obłożony w trwałą, 
  idealnie wymiarową oraz łatwą do 
  usunięcia w razie takiej potrzeby okładkę.

4.  Wykonaj docięcie oraz rozpocznij 
proces zgrzewania wciskając przycisk (f ) 
lub przycisk nożny (g) uruchomienia cyklu 
roboczego. Ekran LCD wyświetli sekwencje 
ikon obrazujących automatyczną pracę 
wykonywaną przez urządzenie.

5.  Wysuń obłożony dokument z listwy 
zgrzewającej.

Dokument został obłożony w trwałą, 
idealnie wymiarową oraz łatwą 
do usunięcia w razie takiej potrzeby 
okładkę.

Nie ciągnij obłożonego dokumentu po 
powierzchni roboczej w swoim kierunku; 
delikatnie unieś ją od lewej lub prawej strony. 
Umożliwia Ci to otrzymanie oddzielenia 
okładki i pozwala uniknąć plastikowego 
pobłysku w miejscu zgrzewu.
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4. Wykonaj docięcie oraz rozpocznij proces 
 zgrzewania wciskając przycisk (f ) lub przycisk 
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  usunięcia w razie takiej potrzeby okładkę.



INSTRUKCJA OBSŁUGI 24

INSTRUKCJA OBSŁUGI

25 INSTRUKCJA OBSŁUGI

5. Konserwacja urządzenia

Aby uniknąć potencjalnie groźnych dla zdrowia sytuacji oraz aby zapobiec 
uszkodzeniom urządzenia, nie należy wykonywać żadnych prac konserwacyjnych 
poza opisanymi w niniejszej instrukcji.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy wyłączyć 
urządzenie głównym włącznikiem oraz wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z 
gniazdka.

Nieprzestrzeganie  zasad oraz nie stosowanie się do ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji 
zwalnia producenta z wszelkiej bezpośredniej oraz pośredniej odpowiedzialności w 
przypadku  powstania  szkód, oraz powoduje automatyczne unieważnienie gwarancji.

5.1 Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić w regularnych odstępach czasowych, usuwając kurz, pył, fragmenty 
materiałów, etc. które nagromadziły się podczas użytkowania urządzenia.

Nie wolno czyścić maszyny przy użyciu proszków, detergentów, 
rozpuszczalników, alkoholu, benzyny oraz innych podobnych środków. Używać 
wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.

•	 Wyczyścić	powierzchnię	roboczą	(a)	oraz	
 zewnętrzną powierzchnię głowicy 
 zgrzewającej (b) przy użyciu miękkiej, 
 suchej szmatki.

•	 Wyczyścić	listwę	grzewczą	(c)	dolny	profil	
 (d) przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.

NIE STOSOWAĆ noży lub innych ostrych przedmiotów do czyszczenia listwy 
zgrzewającej.

5. Konserwacja urządzenia

5.1 Czyszczenie
Urządzenie należy czyścić w regularnych odstępach czasowych, usuwając kurz, pył, fragmenty
materiałów, etc. które nagromadziły się podczas użytkowania urządzenia.

•  Wyczyścić powierzchnię roboczą (a) 
oraz zewnętrzną powierzchnię głowicy 
zgrzewającej (b) przy użyciu miękkiej, 
suchej szmatki.

•  Wyczyścić listwę grzewczą (c) dolny 
profil (d) przy użyciu miękkiej, suchej 
szmatki.

Nieprzestrzeganie zasad oraz niestosowanie się do ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji zwalnia 
producenta z wszelkiej bezpośredniej oraz pośredniej odpowiedzialności w przypadku powstania szkód, 
oraz powoduje automatyczne wygaśnięcie gwarancji.

Aby uniknąć potencjalnie groźnych dla zdrowia sytuacji oraz aby 
zapobiec uszkodzeniom urządzenia, nie należy wykonywać żadnych 
prac konserwacyjnych poza opisanymi w niniejszej instrukcji.
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy 
wyłączyć urządzenie głównym włącznikiem oraz wyjąć wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazdka.

Nie wolno czyścić maszyny przy użyciu proszków, detergentów, 
rozpuszczalników, alkoholu, benzyny oraz innych podobnych 
środków. Używać wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.

NIE STOSOWAĆ noży lub innych ostrych przedmiotów do czyszczenia 
listwy zgrzewającej.
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5.2 Wymiana listwy zgrzewającej

W celu uzyskania właściwych efektów procesu  zgrzewania zaleca się wymianę listwy zgrzewającej 
po ok. 5000 cyklów zgrzewania/docinania (patrz licznik cyklów na górze urządzenia.

Jednostka sygnalizuje konieczność sprawdzenia/wymiany listwy zgrzewającej po 
osiągnięciu 5000 cyklów (przez ok. 50 cyklów) migotaniem wyświetlacza LCD oraz 
komunikatem SERVICE (lista komunikatów znajduje się w rozdziale 6.4)

Przed rozpoczęciem wymiany 
listwy należy odłączyć przycisk 
nożny od urządzenia, wyłączyć 
maszynę głównym włącznikiem 
oraz odłączyć wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazdka.
Należy zaczekać aż urządzenie 
będzie wychłodzone.

1)  Aby ułatwić sobie proces wymiany, zaleca 
 się ułożyć urządzenie w pozycji pionowej, 
 jak przedstawiono na rysunku obok. Używając 
 śrubokręta Phillips (a) odpowiedniego 
 rozmiaru, należy odkręcić trzy śruby (b) 
 mocujące listwę zgrzewającą.

5.2 Wymiana listwy zgrzewającej
W celu uzyskania właściwych efektów procesu zgrzewania zaleca się wymianę listwy zgrzewającej 
po ok. 5000 cyklów zgrzewania/docinania (patrz licznik cyklów na górze urządzenia).

1)  Aby ułatwić sobie proces wymiany, zaleca się 
ułożyć urządzenie w pozycji pionowej, jak 
przedstawiono na rysunku obok. Używając 
śrubokręta krzyżakowego (a) odpowiedniego 
rozmiaru, należy odkręcić trzy śruby (b) 
mocujące listwę zgrzewającą.

Urządzenie sygnalizuje konieczność sprawdzenia/wymiany listwy zgrzewającej po osiągnięciu 
5000 cyklów (przez ok. 50 cyklów) migotaniem wyświetlacza LCD oraz komunikatem SERVICE (lista 
komunikatów znajduje się w rozdziale 6.4)

Przed rozpoczęciem wymiany listwy należy odłączyć przycisk
nożny od urządzenia, wyłączyć maszynę głównym włącznikiem
oraz odłączyć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka.
Należy zaczekać aż urządzenie będzie wychłodzone.
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3) Chwyć za dwie gałki (c) (lewą oraz prawą) 
 przymocowane do  listwy zgrzewającej, 
 następnie pociągnij listwę do siebie, aby 
 wyjąć ją z gniazd po obu stronach. 
 Delikatny opór listwy jest normalny, ze 
 względu na tarcie wywołane wtyczkami (e) 
 podłączonymi do gniazd zasilania.

Zwróć uwagę, aby wykonać równomierny 
ruch pociągający z obu stron, aby uniknąć 
wygięcia listwy zgrzewającej oraz potencjalnego 
uszkodzenia gniazd zasilania.

3) Zainstaluj nową listwę zgrzewającą w następujący sposób:

	 •	 Uchwyć	nową	listwę	zgrzewającą	za	gałki	(c),	następnie	dosuń	wtyczki	(e)	listwy	
  zgrzewającej do gniazd z obu stron głowicy zgrzewającej.
	 •	 Użyj	równomiernej	siły	pionowego	nacisku	na	obie	strony	listwy	zgrzewającej,	aby	połączyć	
  wtyczki z gniazdami, oraz umieścić samą listwę na swoim miejscu. Na początku tego procesu 
  upewnij się, że wtyczki (e) są odpowiednio ułożone w stosunku do gniazd.

Zwróć szczególną uwagę, aby właściwie zainstalować nową listwę grzewczą z prawej strony. 
Specjalny profil lisywy zapobiega jej niewłaściwemu umieszczeniu.

4)  Po właściwym podłączeniu wtyczek do gniazd, dokręć trzy  śruby mocujące, przekręć dwa 
pokrętła radełkowane po lewej i prawej stronie maszyny w kieunku ruchu wskazówek zegara oraz 
ponownie zainstaluj stół roboczy (patrz krok “1”). Po zakończeniu tej czynności, podłącz ponownie 
przycisk nożny oraz kabel zasilający. 

Listwa zgrzewająca jest częścią mającą duży wpływ na środowisko naturalne. Z tego powodu 
nie zaleca się jej składowania na dużych wysypiskach miejskich. Powinna  być ona oddana do 
specjalistycznego składowania zgodnie z lokalnymi przepisami. prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat części zamiennych (takich jak listwa zgrzewająca), 
patrz rozdział 7. - “Części zamienne i materiały eksploatacyjne”

2) Chwyć za dwa pokrętła radełkowane, 
znadujące się po lewej i prawej stronie 
maszyny, następnie przekręć nimi w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Spowoduje to odblokowanie listwy 
zgrzewającej.

2)  Chwyć za dwa pokrętła radełkowane, 
znadujące się po lewej i prawej stronie 
maszyny, następnie przekręć nimi 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Spowoduje to 
odblokowanie listwy zgrzewającej.

3)  Chwyć za dwie gałki (c) (lewą oraz prawą) 
przymocowane do listwy zgrzewającej, 
następnie pociągnij listwę do siebie, 
aby wyjąć ją z gniazd po obu stronach. 
Delikatny opór listwy jest normalny, ze 
względu na tarcie wywołane wtyczkami (e) 
podłączonymi do gniazd zasilania.

4)  Zainstaluj nową listwę zgrzewającą w następujący sposób:

•  Uchwyć nową listwę zgrzewającą za gałki (c), następnie dosuń wtyczki (e) listwy zgrzewającej 
do gniazd z obu stron głowicy zgrzewającej.

•  Użyj równomiernej siły pionowego nacisku na obie strony listwy zgrzewającej, aby połączyć 
wtyczki z gniazdami, oraz umieścić listwę na swoim miejscu. Na początku tego procesu upewnij 
się, że wtyczki (e) są odpowiednio ułożone w stosunku do gniazd.

5)  Po właściwym podłączeniu wtyczek do gniazd, dokręć trzy śruby mocujące, przekręć dwa 
pokrętła radełkowane po lewej i prawej stronie maszyny w kieunku ruchu wskazówek zegara 
oraz ponownie zainstaluj stół roboczy (patrz krok „1”). Po zakończeniu tej czynności, podłącz 
ponownie przycisk nożny oraz kabel zasilający.

Zwróć szczególną uwagę, aby właściwie zainstalować nową listwę grzewczą z prawej strony. Specjalny 
profil listwy zapobiega jej niewłaściwemu umieszczeniu.

Zwróć uwagę, aby wykonać równomierny 
ruch pociągający z obu stron, aby 
uniknąć wygięcia listwy zgrzewającej 
oraz potencjalnego uszkodzenia gniazd 
zasilania.

Listwa zgrzewająca jest częścią mającą duży wpływ na środowisko naturalne. Z tego powodu 
nie zaleca się jej składowania na dużych wysypiskach miejskich. Powinna być ona oddana 
do specjalistycznego składowania zgodnie z lokalnymi przepisami. prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat części zamiennych (takich jak listwa zgrzewająca), patrz 
rozdział 7. - „Części zamienne i materiały eksploatacyjne”
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maszyny, następnie przekręć nimi w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
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zgrzewającej.
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6 Najczęściej występujące problemy techniczne

Aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i/lub w celu uniknięcia 
uszkodzenia urządzenia nie należy przeprowadzać żadnych interwencji w 
sytuacjach awaryjnych, poza opisanymi poniżej. 

6.1 Urządzenie nie działa
1) Upewnić się, że maszyna jest podłączona do 
 zasilania; prawidłowe podłączenie sygnalizują 
 ikony obsługi manualnej na ekranie LCD. Jeśli 
 ekran LCD jest wyłączony, należy się 
 upewnić, że kabel zasilający (a) jest 
 prawidłowo podłączony, oraz że główny 
 włącznik (b) jest w pozycji “I” (ON).

2) Jeśli jednostka jest prawidłowo podłączona, 
 ale nie wykonuje docinania upewnij się, że 
 prawidłowo wciskasz przycisk uruchamiania 
 cyklu roboczego.

Aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i/lub w celu 
uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie należy przeprowadzać żadnych 
interwencji w sytuacjach awaryjnych, poza opisanymi poniżej.

6 Najczęściej występujące problemy techniczne

6.1 Urządzenie nie działa
1)  Upewnić się, że maszyna jest podłączona 

do zasilania; prawidłowe podłączenie 
sygnalizują ikony obsługi manualnej 
na ekranie LCD. Jeśli ekran LCD jest 
wyłączony, należy się upewnić, że kabel 
zasilający (a) jest prawidłowo podłączony, 
oraz że główny włącznik (b) jest w pozycji „I” 
(ON).

2)  Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone, 
ale nie wykonuje docinania upewnij 
się, że prawidłowo wciskasz przycisk 
uruchamiania cyklu roboczego.
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6.2 Operacja docinania nie przebiega prawidłowo

1) Upewnij się, że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 4.2.1 - 
 “Środki ostrożności”

2) Upewnij się, że stosujesz oryginalne materiały: urządzenie CoLibri e-DaVinci 
może być używane do docinania i zgrzewania wyłącznie oryginalnych materiałów 
CoLibri, lub innych materiałów zaaprobowanych przez producenta (patrz rozdział 
4.2.1)

3) Jeśli proces docinania 
 nie przebiega prawidłowo 
 po prawej/lewej stronie 
 lub na środku okładki/
 koperty, 
 najprawdopodobniej 
 problem leży w nierównej 
 powierzchni stołu/blatu. 
 Należy przesunąć urządzenie 
 5/10 cm w prawo lub w 
 lewo i powtórzyć operację 
 zgrzewania. Jeśli problem 
 występuje nadal, należy 
 umieścić urządzenie na innej 
 powierzchni (patrz rozdział 
2.1)

4) Operacja docinania została wykonana na całej długości okładki/koperty, ale materiał nie 
 został odpowiednio zgrzany albo został nadmiernie stopiony (na powierzchni okładki występuje 
 plastikowy “pobłysk”).Przyczyną takiego stanu może być niewłaściwa temperatura zgrzewania - 
	 czas	zgrzewania	jest	za	krótki/za	długi.	W	takim	przypadku	zapoznaj	się	z	rozdziałem	6.3	-	“Uwagi	
 na temat parametrów zgrzewania”.

Urządzenie e-DaVinci jest fabrycznie ustawione oraz wykalibrowane zgodnie z najczęściej 
występującymi warunkami atmosferycznymi.

Powyższy problem może pojawiać się w miejscach instalacji urządzenia, gdzie temperatura  nie 
mieści się w standardowym przedziale (patrz rozdział  2.1 - “Wybór miejsca instalacji”)

W przypadku wątpliwości co do  konieczności regulacji temperatury zgrzewania, należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem CoLibri, w celu uzyskania pomocy oraz 
informacji.

2)  Upewnij się, że stosujesz oryginalne materiały: urządzenie 
CoLibrì e-Leonardo może być używane do docinania i zgrzewania 
wyłącznie oryginalnych materiałów CoLibrì, lub innych materiałów 
zalecanych przez producenta (patrz rozdział 4.2.1)

6.2 Operacja docinania nie przebiega prawidłowo

1)  Upewnij się, że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 4.2.1 - 
„Środki ostrożności”

3)  Jeśli proces docinania nie 
przebiega prawidłowo 
po prawej/lewej stronie 
lub na środku okładki/
kieszeni, najprawdopodobniej 
problem leży w nierównej 
powierzchni stołu/
blatu. Należy przesunąć 
urządzenie 5/10 cm 
w prawo lub w lewo 
i powtórzyć operację 
zgrzewania. Jeśli problem 
występuje nadal, należy 
umieścić urządzenie 
na innej powierzchni (patrz 
rozdział 2.1)

4)  Operacja docinania została wykonana na całej długości okładki/kieszeni, ale materiał nie został 
odpowiednio zgrzany albo został nadmiernie stopiony (na powierzchni okładki występuje 
plastikowy „pobłysk”). Przyczyną takiego stanu może być niewłaściwa temperatura zgrzewania 
- czas zgrzewania jest za krótki/za długi. W takim przypadku zapoznaj się z rozdziałem 6.3  
- „Uwagi na temat parametrów zgrzewania”.

Urządzenie e-Leonardo jest fabrycznie ustawione oraz wykalibrowane zgodnie z najczęściej 
występującymi warunkami atmosferycznymi.

Powyższy problem może pojawiać się w miejscach instalacji urządzenia, gdzie temperatura nie mieści się 
w standardowym przedziale (patrz rozdział 2.1 - „Wybór miejsca instalacji”)

W przypadku wątpliwości co do konieczności regulacji temperatury zgrzewania, należy skontaktować się 
z autoryzowanym serwisem CoLibrì, w celu uzyskania pomocy oraz informacji.
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6.3 Zmiana ustawień maszyny

Opisywane operacje muszą być wykonywane tylko w przypadku występowania stałych 
wad zgrzewania/docinania.
Maszyna została zaprojektowana w taki sposób, aby zmiana wyłącznie jednego 
parametru numerycznego powodwało zmianę w zoptymalizowany sposób wszystkich 
algorytmów oprogramowania, które kontrolują zmienne sterowania (czas zgrzewania, 
temperaturę zgrzewania, siłę nacisku listwy zgrzewającej, czas docinania, etc.).
Zmiana tego parametru (regulacja cięcia) powoduje, że wszystkie pozostałe parametry 
zostaną odpowiednio zmodyfikowane, jak opisano powyżej.

Jeśli jednostka jest uruchomiona, 
należy odłączyć zasilanie 
głównym włącznikiem zasilania.

1)  Włączyć urządzenie głównym włącznikiem 
 zasilania trzymając jednocześnie wciśnięty 
 przez kilka sekund przycisk uruchamiania 
 cyklu roboczego.
Pojawi się menu pokazane po prawej.
2)  Wciskać regularnie przycisk uruchomienia 
 cyklu roboczego aby przechodzić do kolejnych 
 pozycji menu. Aby wejść w daną pozycję 
 należy przytrzymać przycisk wciśnięty przez 
 kilka sekund.
	 • Error (błąd): wyświetla listę błędów 
  wykrytych przez urządzenie (na 
  przykładzie: error no. 222*)
	 •		 DEMO: funkcja zarezerwowana dla 
  personelu CoLibri
	 •		 Cut adjust (regulacja docięcia): umożliwia 
  zmianę ustawień jednostki. Przesuń 
  kursor w pozycję Temp, a następnie 
  przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 
  kilka sekund, aby zwiększyć wartość 
  parametru; przesuń kursor na pozycję 
  – , a następnie przytrzymaj wciśnięty 
  przycisk przez kilka sekund, aby 
  zmniejszyć wartość parametru. 
  Dopuszczalny zakres parametru 0 ÷ 10. 
  Zwiększenie wartości parametru powoduje 
  automatyczną zmianę parametrów siły 
  nacisku, temperatury oraz czasu docinania.
	 •		 funkcja zarezerwowana dla 
  personelu CoLibri
* numery identyfikacyjne błędów są istotne tylko dla personelu CoLibri

Opisywane operacje muszą być wykonywane tylko w przypadku 
występowania stałych wad zgrzewania/docinania.
Maszyna została zaprojektowana w taki sposób, aby zmiana 
wyłącznie jednego parametru numerycznego powodowało zmianę 
w zoptymalizowany sposób wszystkich algorytmów oprogramowania, 
które kontrolują zmienne sterowania (czas zgrzewania, temperaturę 
zgrzewania, siłę nacisku listwy zgrzewającej, czas docinania, etc.).
Zmiana tego parametru (regulacja cięcia) powoduje, że wszystkie 
pozostałe parametry zostaną odpowiednio zmodyfikowane, jak 
opisano powyżej.

6.3 Zmiana ustawień maszyny

1)  Włączyć urządzenie głównym włącznikiem zasilania 
trzymając jednocześnie wciśnięty przez kilka 
sekund przycisk uruchamiania cyklu roboczego. 
Pojawi się menu pokazane po prawej.

2)  Wciskać regularnie przycisk uruchomienia 
cyklu roboczego aby przechodzić do kolejnych 
pozycji menu. Aby wejść w daną pozycję należy 
przytrzymać przycisk wciśnięty przez kilka sekund.

 •  Error (błąd): wyświetla listę błędów wykrytych 
przez urządzenie (na przykładzie: error no. 222*)

 •  DEMO: funkcja zarezerwowana dla personelu 
CoLibrì

 •  Cut adjust (regulacja docięcia): umożliwia zmianę 
ustawień jednostki. Przesuń kursor w pozycję 
Temp, a następnie przytrzymaj wciśnięty 
przycisk przez kilka sekund, aby zwiększyć 
wartość parametru; przesuń kursor na pozycję 
– , a następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk 
przez kilka sekund, aby zmniejszyć wartość 
parametru. Dopuszczalny zakres parametru 
0÷10. Zwiększenie wartości parametru powoduje 
automatyczną zmianę parametrów siły nacisku, 
temperatury oraz czasu docinania.

 •  funkcja zarezerwowana dla personelu CoLibrì 

Jeśli urządzenie jest uruchomione, należy odłączyć zasilanie głównym włącznikiem zasilania.

* numery identyfikacyjne błędów są istotne tylko dla personelu CoLibrì
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Aby wyjść menu, przesuń kursor na pozycję “End” oraz przytrzymaj wciśnięty przycisk uruchomienia 
cyklu roboczego przez kilka sekund. 
Przesuń kursor na pozycję “Run” w menu początkowym raz przytrzymaj wciśnięty przycisk 
uruchomienia cyklu roboczego przez kilka sekund, aby powrócić do normalnego działania 
urządzenia. 

Uwagi na temat ustawień parametrów (cut adjust - regulacja cięcia)

•	 Jeśli	po	zakończeniu	procesu	docinania/zgrzewania	okładka/koperta	jest	zbyt	mętna,	ma	
 plastikowy pobłysk lub jest zbyt pozwijana, należy ZMNIEJSZYĆ wartość parametru. “Cut Adjust”.
•	 Jeśli urządzenie nie docina/zgrzewa prawidłowo (tzn. docięcie jest niewystarczające, a zgrzew 
 jest słaby), należy ZWIĘKSZYĆ wartość parametru “Cut Adjust”

Regulacji czasu zgrzewania należy dokonywać STOPNIOWO, sprawdzając 
każdorazowo czy rezultat zgrzewania jest już satysfakcjonujący. OSTRZEŻENIE!! 
Ustawienie maksymalnego czasu zgrzewania (wartość parametru - 10) może 
spowodować przedwczesne wypalenie listwy zgrzewającej.

6.4 Urządzenie sygnalizuje błąd

2 możliwe typy błędów są sygnalizowane przez następujące ikony:

Jeśli pojawia się ta sekwencja ikon, spróbuj wyłączyć 
urządzenie i włączyć je ponownie po kilku sekundach. 
Powtórz tą operację kilka razy. Jeśli ikona nie zniknie, 
skontaktuj się z centrum serwisowym CoLibri.

Jeśli pojawia się ta sekwencja ikon, spróbuj wyłączyć 
urządzenie i włączyć je ponownie po kilku sekundach. 

Aby wyjść z menu, przesuń kursor na pozycję „End” oraz przytrzymaj wciśnięty przycisk 
uruchomienia cyklu roboczego przez kilka sekund.
Przesuń kursor na pozycję „Run” w menu początkowym oraz przytrzymaj wciśnięty przycisk 
uruchomienia cyklu roboczego przez kilka sekund, aby powrócić do normalnego działania 
urządzenia.

Uwagi na temat ustawień parametrów (cut adjust - regulacja cięcia)

•  Jeśli po zakończeniu procesu docinania/zgrzewania okładka/kieszeń jest zbyt mętna, ma 
plastikowy pobłysk lub jest zbyt pozwijana, należy ZMNIEJSZYĆ wartość parametru. „Cut Adjust”.

•  Jeśli urządzenie nie docina/zgrzewa prawidłowo (tzn. docięcie jest niewystarczające, a zgrzew 
jest słaby), należy ZWIĘKSZYĆ wartość parametru „Cut Adjust”

6.4 Urządzenie sygnalizuje błąd
2 możliwe typy błędów są sygnalizowane przez następujące ikony:

Jeśli pojawia się ta sekwencja ikon, spróbuj wyłączyć 
urządzenie i włączyć je ponownie po kilku sekundach. 
Powtórz tą operację kilka razy. Jeśli ikona nie zniknie, 
skontaktuj się z centrum serwisowym CoLibrì.

Jeśli pojawia się ta sekwencja ikon, spróbuj wyłączyć 
urządzenie i włączyć je ponownie po kilku sekundach.

Regulacji czasu zgrzewania należy dokonywać STOPNIOWO, 
sprawdzając każdorazowo czy rezultat zgrzewania jest już 
satysfakcjonujący. OSTRZEŻENIE!!! Ustawienie maksymalnego 
czasu zgrzewania (wartość parametru - 10) może spowodować 
przedwczesne wypalenie listwy zgrzewającej.
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6.5 Kiedy skontaktować się z autoryzowanym serwisem

W poniższych przypadkach należy wyłączyć maszynę oraz skontaktować się z autoryzowanym
serwisem:
•  Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo działania zgodnie z wszystkimi wskazaniami zawartymi 

w tej instrukcji, lub w przypadku gdy urządzenie pracuje w sposób mało powtarzalny.
•  Urządzenie zostało upuszczone na ziemię oraz uszkodzenie, urządzenie zostało zalane cieczami 

lub spryskane wodą.
•  Urządzenie wymaga naprawy i/lub specjalnej konserwacji.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek z powyższych sytuacji, należy skontaktować się 
z autoryzowanym serwisem podając numer seryjny urządzenia oraz określając typ awarii/usterki/
problemu.

W przypadku zajścia konieczności wysłania urządzenia do centrum serwisowego, należy spakować 
je używając wyłącznie oryginalnego opakowania, które powinno być nienaruszone.
• Wyjąć kabel zasilania z urządzenia. Patrz rozdział „Instalacja i podłączanie”.
• Zgiąć powierzchnię roboczą oraz włożyć maszynę do torby ochronnej.
• Włożyć dodatkowy materiał pakowy oraz umieścić maszynę w oryginalnym opakowaniu.
• Umieścić wszystkie akcesoria w pudełku.
• Zamknąć pudełko oraz zabezpieczyć taśmą klejącą.

Aby uniknąć potencjalnie groźnych dla zdrowia sytuacji oraz aby 
zapobiec uszkodzeniom urządzenia, nie należy wykonywać żadnych 
prac konserwacyjnych poza opisanymi w niniejszej instrukcji.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń zwalnia producenta 
z wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz unieważnia gwarancję.
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7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Części zamienne

Ref. Rodzaj części zamiennej Kod

1 Listwa zgrzewająca
2 Kabel zasilający
3 Przycisk nożny

7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Części zamienne

Ref. Rodzaj części zamiennej Kod

1 Listwa zgrzewająca

2 Kabel zasilający

3 Przycisk nożny



INSTRUKCJA OBSŁUGI33

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ref. MATERIAŁ WYMIARY

SV CoLibrì
okładki do książek, 
magazynów, katalogów, 
etc.

STANDARD
32 x 49 cm – opakowanie 250 szt.

MINI
25 x 33 cm – opakowanie 250 szt.

BS CoLibrì
przeźroczyste kieszenie 
do okładania dokumentów, 
zdjęć, rysunków, etc.

A4
21 x 32,7 cm - opakowanie, 50 kieszeni
A3
29,7 x 45 cm - opakowanie, 50 kieszeni
A2
42,6 x 62 cm - opakowanie, 25 kieszeni

Materiały eksploatacyjne

Materiały nie zaaprobowane przez producenta urządzenia nie 
gwarantują bezpieczeństwa oraz nietoksyczności. Takie materiały 
mogą emitować szkodliwe opary lub zapalać się podczas procesu 
zgrzewania.
Stosowanie materiałów okładkowych innych niż zalecanych przez 
producenta może spowodować obrażenia osób oraz uszkodzenie 
samego urządzenia.
Takie postępowanie stanowi niewłaściwe użytkowanie maszyny, 
które zwalnia producenta od wszelkiej odpowiedzialności.

Urządzenie e-Leonardo może być używane wyłącznie z okładkami 
oraz kopertami marki CoLibrì lub innymi zaaprobowanymi przez 
producenta.
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8. Przyłącz się do ochrony środowiska naturalnego!

 Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników 
na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne 
dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/
WE) obowiązująca w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
należy stosować oddzielnie sposoby utylizacji. 

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania 
go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej 
jednostki prowadzącej zbieranie odpadków tego typu. Powyższe obowiązki 
wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U. 2015, poz. 1688) i mają 
zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego. 
Producent (dostawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, 
które mogą  powstać na skutek niewłaściwego użytkowania oprawy.

Producent: 
Hamelin Polska
ul. Ryżowa 49
02-495 Warszawa
www.hamelinbrands.com

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.

Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami 
komunalnymi. Należy oddać je do sklepów w którym  został dokonany 
zakup. Wskazówki dotyczące recyklingu można  uzyskać od lokalnych władz 
lub sprzedawcy.



HAMELIN POLSKA
ul. Ryżowa 49

02-495 Warszawa
www.hamelinbrands.com


