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Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 134 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 46  

ТЕМА: «Ламінування документів. Технічне обслуговування ламінатора» 

  

МЕТА:  
- Вивчити основи налаштування витратного матеріалу в ламінаторі 

- Опанувати основні відомості про ламінацію на прикладі ламинатора А4 формату 

Lamimark Senator 230 

- Розвити навички роботи з ламінатором 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

 

1. Завантажте в ламинатор ламінаторную плівку. Більшість ламінаторних машин вимагають 2 

рулони плівки. У керівництві користувача ламінаторной машини повинна бути покрокова 

інструкція по завантаженню плівки. 

   
 

2. Дайте Ламінатори прогрітися. Увімкніть ламинатор, щоб він прогрівся. У керівництві 

користувача на ваш ламінатор має бути зазначено, скільки йому потрібно часу на розігрів. У 

більшості ламінаторних машин є світловий індикатор, який показує, що машина включена, і 

інший індикатор, який показує, що машина готова до ламінування. 

     
3. Підготуйте папір, яку хочете заламінувати. Вам слід обрізати цей шматок паперу, щоб 



після ламінування він виглядав саме так, як ви хочете. Вкладіть документ у плівку таким 

чином, щоб по краях залишилося вільними 2-3 мм плівки. 

  

4. Помістіть папір, яку хочете заламинировать, в спеціальний слот ламінатора. Трохи 

підштовхніть її, щоб машина могла легко захопити папір. 

    
5. Поверніть вимикач подачі. Ламінатор почне затягувати папір в машину. 

6. Дочекайтеся, поки папір повністю пройде через машину. Нехай машина продовжує 

працювати, поки ви не отримаєте таке місце плівки, де її можна обрізати. 

      
7. Зупиніть подачу, натиснувши на кнопку зупинки. Намагайтеся не зупиняти і не 

відновлювати ламінацію на середині документа.   Відріжте ламінаторную плівку ножицями 

позаду елемента. який ви ламінували. У деяких машин є спеціальна перфорована кромка для 

обрізки ламінаторной плівки. 

       
 

Обрізаючи  ламінаторную плівку по краях елемента, який ви ламінована, залишаючи крайку 

шириною приблизно 3 мм. Після закінчення ламінування вимкніть прогрів ламінатора. 

 

Завдання:  

- Проведіть роботи описані в завданні. 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, запишіть 

алгоритми виконаних робіт, а також оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


