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Cesky

PROCES LAMINOVÁNÍ:

Zapněte hlavní vypínač a 
stiskněte tlačítko On / Off.

Zvolte typ úlohy stisknutím 
správného tlačítka: tlačítko 
DOCUMENT / PHOTO / COLD.

Když se kontrolka READY 
rozsvítí zeleně a uslyšíte 
pípání, je zařízení připraveno 
k zahájení laminování.

Umístěte fólii (s dokumentem 
uvnitř) zalepenou hranou 
napřed do otvoru pro vstup 
fólie.

Na zadní straně přístroje z 
otvoru pro výstup fólie 
odeberte hotový zalaminovaný 
dokument.

V případě zaseknutí fólie 
stiskněte tlačítko REVERSE.
Vyjměte zaseknutou fólii z 
výstupního otvoru. Přístroj 
může sám zjistit, že došlo k 
zaseknutí fólie, a obrátit svůj 
chod.

Vypněte zařízení - Stiskněte 
tlačítko On / Off a vypněte 
hlavní vypínač.

Připojte zařízení k napájecí síti 
USB. Zařízení může 
podporovat systém Android
i IOS.

Vkládejte fólie do přístroje správným směrem.
Nepoužívejte širší fólie, než ukazují značky hranice.
Spouštějte laminování, až když se kontrolka READY rozsvítí zeleně.
Zkontrolujte, zda je za strojem dostatek volného místa (min. 500 mm).

VÝSTRAHA ZASEKNUTÍ FÓLIE

Pro čištění válců vložte do přístroje samostatný čistý obyčejný papír (asi 180gsm-250gsm).
Stroj nechte 30 minut v pohotovostním režimu a sám se vypne.
Nechte stroj úplně vychladnout, než jej odložíte.

Tipy pro dlouhou životnost

* To se může lišit v závislosti na celkové tloušťce fólie a papíru

Technické údaje 

5.1 kg

Čas automatického vypnutí
Napájení

Nabíječka USB

Rozměry

Čistá hmotnost

75mic-250mic

až 1000 mm za minutu.

335 mm (až A3)

Ano

60 sekund

30 minut
220-240V/50-60H, 1200W

DC 5V 1.5A

520 x 175 x 160mm

Síla laminovací fólie

Max. šířka laminovaného dokumentu

Odstranění zaseknutého obalu

Doba zahřátí

* Laminovací rychlost (80mic)

Umístěte stroj na stabilní plochu
Nepoužívejte lampinátor, pokud je jeho napájecí kabel poškozen.
Zajistěte, aby nedošlo k laminování s kovovými předměty, jako jsou svorky, sponky na papír.
Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo nějak opravit.
Udržujte stroj včetně jeho napájecího kabelu mimo dosah zdrojů tepla a vody.
Nedovolte dětem, aby používaly toto zařízení.
Po každém použití zařízení vypněte.
Stroj odpojte, pokud ho nepoužíváte delší dobu.
Nevkládejte do přístroje prázdnou laminovací fólii.
Použijte laminovací fólie vhodné pro potřebné nastavení.
Postupujte podle pokynů a specifikací uvedených na přístroji.
Zajistěte, aby v místě výstupu fólie z přístroje nebyly žádné předměty.

Obecné bezpečnostní pokyny

Místo vstupu laminovaného 
dokumentu

Místo výstupu 
laminovaného dokumentu

Světlo READY

Hraniční značka

Napájecí kabel Vypínač

Kontrolka POWER

Nabíječka USB

Tlačítko REVERSE 
(zpětný chod)

Tlačítko zapnutí / vypnutí

Tlačítko DOKUMENT

Tlačítko PHOTO

Tlačítko COLD


