Návod k použití
Laminátory DSB 236 a 336 Super

Popis
1. hlavní vypínač
2. zapnutí ( přepnutí do stand-by módu )
3. mode ( nastavení síly lamina )
4. zpětný chod

Specifikace:
rychlost laminování
tloušťka kapsy

800 mm/min.
80, 100, 125 mic

počet válců
napětí

max..tloušťka dokumentu
max.šířka dokumentu
rozměry

0,4 mm
230 mm
360x150x64 mm

čas nahřátí
1 min.
velikost dokumentu Do DIN A4
váha
2,29 kg

rychlost laminování
tloušťka kapsy

800 mm/min.
80, 100, 125 mic

počet válců
napětí

max..tloušťka dokumentu
max.šířka dokumentu
rozměry

0,4 mm
330 mm
460x150x64 mm

čas nahřátí
1 min.
velikost dokumentu Do DIN A3
váha
3,29 kg

4
220 V

4
220 V

Určení:
Tento laminátor může být použit k laminování obrázků, pohlednic a

papíru ne silnějších než 0,4 mm do laminovacích kapes vhodných rozměrů
do maximálních formátů u modelu 236 DIN A4 a 336 DIN A3.
Upozornění:
1/ Přístroj musí být položen horizontálně a používán v dobře větraném prostoru.
2/ Ujistěte se prosím, že napětí v síti je 220-240 V/ 50 Hz.

Použití:
Síťový přívod zapojte do dobře přístupné standardní (normalizované) zásuvky.
Předtím zkontrolujte, zda má napájecí elektrická síť odpovídající parametry (230
V, 50 Hz). Zapněte halvní vypínač 1 a zmáčkněte zapnutí 2, kontrolka napájení
začne svítit.
Nastavte dotykový přepínač na příslušnou tloušťku laminovací kapsy. Kontrolka
READY bliká dokud se laminátor nenahřeje a není připraven k laminování.
Vyčkejte přibližně 1 minutu do okamžiku, kdy přístroj dosáhne provozní
teploty. Jakmile je dosažena správná provozní teplota, kontrolka Ready svítí a
zazní zvukový signál.
Dokument určený k laminování vložte do laminovacího obalu tak, aby byl na
všech stranách přibližně 5 mm od okraje fólie.
Vsuňte fólii společně s dokumentem určeným k laminování – uzavřeným
okrajem napřed – do vstupního otvoru laminovacího přístroje. Laminování
proběhne automaticky.

Postup laminace

nechte laminátor zahřát až se
rosvítí Ready

vložte dokument do
laminovací kapsy

vložte laminovací kapsu
svařeným koncem napřed

laminuje automaticky

Zpětný chod
Pokud vložíte dokument křivě nebo dojde k zaseknutí stiskněte „REV“ na
dotykovém panelu a vysuňte dokument zpět.

Ošetřování a čištění
Usazeniny a zbytky lepidla na válcích mohou ovlivnit výsledek laminování.
Proto musí být válce po používání periodicky čištěny. Za tímto účelem vsuňte
do vstupního otvoru přístroje poskládaný list papíru. Zbytky lepidla budou
vyneseny vystupujícím papírem. Tento úkon několikrát zopakujte, aby jste válce
důkladně vyčistili.

Bezpečnostní pokyny a upozornění
Udržujte volné části oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné
předměty mimo vstupní otvor přístroje. Hrozí riziko poranění.
Do přístroje vsunujte pouze k tomu určené laminovací fólie. Použitý materiál
musí vždy odpovídat velikosti fólie. Zbytkový okraj nesmí být širší než 5 mm,
jinak hrozí namotání folie na válce a poškození laminátoru.
Jestliže není přístroj používán, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
Před uvedením přístroje do provozu si pročtěte návod k obsluze. Uchovejte
návod k obsluze pro pozdější použití. Dbejte všech výstražných upozornění a
pokynů na přístroji.
Před čištěním přístroje vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Je-li tak zapotřebí,
může být kryt přístroje čištěn hadříkem navlhčeným v čisté vodě a v
neagresivním mýdle.
Dětem není pobyt v pracovním prostoru přístroje dovolen.
Kovové předměty není možno laminovat.
Opravy přístroje smí provádět pouze odborník.
Nepoužívejte laminátor souvisle déle jak 2 hodiny. Nechte laminátor
vychladnout nejméně 30 minut po vypnutí stroje
Jestliže se objeví intensivnější zápach nebo když není přístroj provozován,
okamžitě jej vypněte.
Neprovozujte přístroj v blízkosti horkého povrchu (zdroje tepla) nebo ve
vlhkém prostředí. Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama.
Vyvarujte se poškození síťové zástrčky nebo síťového kabelu. Jsou-li síťový
kabel a/nebo síťová zástrčka poškozeny, neuvádějte přístroj do provozu.
Zajistěte, aby byl zapínací a vypínací spínač před připojením laminovacího
přístroje k elektrické síti v poloze „OFF / vypnuto“.

