
ČESKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

 A4 A3

Tloušťka laminovací fólie 75-80 mikronů 75-80 mikronů

Odhadovaná doba zahřívání 7 minut 7 minut

Přibližná doba ochlazení 90 minut 90 minut

Rychlost laminování 30 cm/min. 30 cm/min.

 A4 A3

Maximální šířka 220 mm 330 mm

Napětí 220-240V stř. 220-240V stř.

Frekvence sítě 50/60 Hz 50/60 Hz

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!

Síťová zásuvka by se měla nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

 Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, NEPOUŽÍVEJTE laminovací stroj v blízkosti 
vodních zdrojů a ZABRAŇTE potřísnění laminátoru, elektrické přívodní šňůry nebo 
síťové zásuvky.

 Zabraňte kontaktu elektrické přívodní šňůry s horkými povrchy.

 Nenechávejte elektrickou přívodní šňůru viset z police či ze skříně.

 Pokud je elektrická přívodní šňůra poškozená, laminátor nepoužívejte.

 Nelaminujte kovové předměty.

 V průběhu laminace vždy dávejte pozor na děti.

 Při laminování dbejte na to, aby se v blízkosti stroje nevyskytovala domácí zvířata.

 Pokud laminátor nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze síťové zásuvky.

 Neotevírejte ani se nepokoušejte laminátor sami opravovat. Záruka v takovém případě 
pozbývá platnosti a mohli byste si přivodit úraz elektrickým proudem. V případě dotazů se 
obraťte na zákaznický servis. Tato záruka neplatí v případě zneužití, nesprávného použití nebo 
nepovolené opravy.

 Vždy vkládejte dokumenty do laminovací fólie. Nikdy nelaminujte prázdnou fólii.

 Po dokončení laminace a vychladnutí vždy odřízněte přebytečnou fólii kolem 
zalaminovaného dokumentu.

TIPY

Vstupní štěrbina dokumentu/fólie do stroje

Kontrolka vyčkávání (červená)

Držadlo pro přenášení - 

snadné přenášení

Kontrolka připravenosti (zelená)
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Vypínač

 Než začnete laminovat cenné dokumenty, proveďte zkušební zalaminování předmětu s 
podobnými rozměry a tloušťkou.

 K popisování zalaminovaných fólií používejte speciální značkovače.



ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

ZÁRUKA

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti laminátoru budou prosty vad materiálu a 
provedení po dobu 1 roku od data nákupu prvním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby 
kterákoli část ukáže závadnou, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna 
vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí v případě zneužití, 
nesprávného použití nebo nepovolené opravy. JAKÁKOLI MLČKY POSKYTNUTÁ ZÁRUKA, VČETNĚ 
ZÁRUKY ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENA NA 

VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. SPOLEČNOST FELLOWES V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDÁ 
ZA EVENTUÁLNÍ NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY PŘISUZOVANÉ TOMUTO VÝROBKU. Tato záruka 
vám přiznává specifická zákonná práva. Vedle těchto práv však mohou existovat ještě práva další 
či odlišná. Trvání, termíny a podmínky této záruky platí celosvětově, avšak s výjimkou případů, kde 
místní zákony ukládají různá omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti 
nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na našeho prodejce.

Problém

Kontrolka připravenosti se ani po 
delší době nerozsvítí.

Laminovací fólie k dokumentu 
zcela nepřilnula.

Uvíznutí dokumentu.

Příčina

Laminátor je na příliš teplém, vlhkém místě. 

Laminovaný dokument může být příliš silný. 

Nebyla použita laminovací fólie.

Laminovací fólie nebyla při zavádění do 
vstupu stroje držena zpříma nebo vystředěna.

Řešení

Přesuňte laminátor do chladného, suchého prostoru. 

Opakujte laminování. 

Vždy vkládejte dokumenty do laminovací fólie.

Zarovnejte uzavřenou stranu se vstupní štěrbinou 
fólie/dokumentů do laminátoru. Vycentrujte 
pomocí vodítka.

Potřebujete 
pomoc?



Obraťte se na naše odborníky v 

zákaznickém servisu. Telefonní čísla 

nejbližšího servisního střediska naleznete 

na titulní straně této brožury.

POSTUP PŘI LAMINACI

Zapojte laminátor do 

síťové zásuvky.

Umístěte laminátor tak, aby 

kolem něho byl dostatečný 

prostor a laminovaný dokument 

mohl bez obtíží projít strojem.

Přesuňte vypínač doprava a 

vyčkejte, dokud se nerozsvítí 

zelená kontrolka.

Vložte laminovací fólii uzavřenou 

stranou do vstupní štěrbiny do 

laminátoru. Držte laminovací 

fólii rovně a pomocí postranního 

vodítka ji vycentrujte.

Abyste zabránili uvíznutí 

dokumentu, odstraňte jej 

ihned po zalaminování ze zadní 

části stroje. Nechte dokument 

několik vteřin vychladnout na 

rovném povrchu.

Než laminátor vypnete, nechte 

strojem projít prázdnou čisticí 

fólii/nosič, a stroj tak vyčistěte.

K dosažení co možná 

nejlepších výsledků 

používejte laminovací fólie 

značky Fellowes®. Vyberte 

odpovídající velikost 

laminovací fólie.

Vložte dokument do laminovací 

fólie a zasuňte jej k uzavřené 

straně. Abyste zabránili uvíznutí 

dokumentu, použijte v případě, 

že je tento dokument menší 

než laminovací fólie, nosič 

laminovací obálky.
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NEŽ ZAČNETE LAMINOVAT
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