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A  Vypínač

B  Tlačítko Pohotovostní režim/zapnout

C  Tlačítko Připraven (horká/studená)

D  Tlačítko Posuv

E  Tlačítko Zpět

F  Úchyty na přenášení

G  Otvor pro vkládání laminovacích  
kapes/dokumentů

H  Přihrádka pro vkládání (osvětlená)

I Výstup laminovacích kapes/dokumentů

J Osvětlené uživatelské rozhraní

K  Výstupní nosič

L  Indikátory mikrometrů

VLASTNOSTI
Výkon

Vstupní šířka A3/318 mm

Tloušťka laminovací  
kapsy (min.) 75 mikronů

Tloušťka laminovací  
kapsy (max.) 250 mikronů

Přibližná doba ohřevu 30 sekund 

Doba ochlazování 30-60 minut

Rychlost laminování  až 135 cm/min

Počet válců 6

Indikace připravenosti Světelná a zvuková

Obráceně/Automaticky obracet Ano/Ano

Technologie Clear Path/ochrana  
proti zablokování dokumentů Ano

Rozhraní LED Ano

Automatické vypnutí Ano (za 30 minut)

Laminování fotografií Ano

Laminování bez nosiče Ano

Výstupní nosič Ano 

Technické údaje

Napětí 220-240 V stř.

Frekvence 50-60 Hz

Příkon 1200 W

Proud 5,2 A

Rozměry (v x š x h) 121mm x 546mm x 172mm

Čistá hmotnost 6,5 kg

Max. tloušťka dokumentu 0,8 mm

- Přístroj je určen pouze k používání ve vnitřním prostředí. Zapojte přístroj do snadno přístupné elektrické zásuvky.

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte polití přístroje, napájecího kabelu nebo zásuvky vodou, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.

Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.

Před provedením konečné laminace proveďte zkušební laminaci 
zbytkových listů a nastavte přístroj.

Před laminováním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla a vody.

Vypínejte přístroj po každém použití.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě.

Používejte pouze laminovací kapsy určené pro příslušná nastavení.

Při použití dbejte na to, aby se k přístroji nepřibližovala domácí zvířata.

Napájecí kabel by se neměl dostat to styku s horkým povrchem.

Napájecí kabel nesmí viset ze skříněk nebo polic.

Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen.

Přístroj neotevírejte ani jinak neopravujte.

Nepřekračujte uvedený výkon přístroje.

Zabraňte dětem v používání přístroje.

Nepokoušejte se laminovat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, 
sponky na papír).

Nepokoušejte se laminovat dokumenty citlivé na teplo (např. 
vstupenky, ultrazvukové snímky apod.) při nastavení pro teplou laminaci.

Nelaminujte prázdné laminovací kapsy.

ČESKY CZ
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PŘED LAMINOVÁNÍM

Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu. 

Zkontrolujte, zda je za přístrojem dost volného místa (min. 50 cm) pro 
bezproblémový průchod materiálů.

Zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zapněte napájení.

Pro dosažení nejlepších výsledků s laminováním používejte výstupní 
podavač.

POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ

Zapněte napájení (spínač je umístěn na pravé zadní straně přístroje). 
Tlačítka na ovládacím panelu jednou bliknou, čímž je provedena 
kontrola jejich funkce a zajištěn správný chod přístroje.

Tlačítko Pohotovostní režim se rozsvítí modře. Přístroj se začne 
automaticky zahřívat pro následující horkou laminaci. Poznámka: 
laminátor je vybaven funkcí automatické detekce, která rozpoznává 
tloušťku laminovací fólie zasunuté do přístroje.

Když je přístroj připraven, rozsvítí se zelená kontrolka LED „Připraveno“ 
, dále se rozsvítí kontrolka podávacího zásobníku LED a 

přístroj vydá zvukový signál indikující, že je připraven k laminování. Pro 
každé nastavení se rovněž rozsvítí indikátory mikrometrů signalizující, 
že přístroj je připraven k laminování.

Jakmile vložíte laminovací fólii, rozsvítí se zelená kontrolka „Posuv“ 
. Jakmile je dokument uvnitř přístroje, kontrolka zhasne a 

rozsvítí se znovu, když bude možné zasunout další pouzdro. 

Přepnutí mezi studenou a horkou laminací provedete stisknutím a 
podržením tlačítka „Připraveno“ po dobu 2 sekund. Ikona Připraveno 
3krát blikne modře při počátečním přepnutí do režimu studené 
laminace a signalizuje tak, že režim byl zapnut. Pak kontrolka 
Připraveno zhasne, dokud nebude přístroj připraven ke studené 
laminaci. Poznámka: Chcete-li po horké laminaci provést laminaci 
studenou, bude možná nutné vyčkat 30–60 minut, dokud se 
laminátor nezchladí.

Jakmile je přístroj připraven ke studené laminaci, kontrolka LED 
„Připraveno“ se rozsvítí modře a přístroj vydá zvukový signál.

Chcete-li přepnout zpět do režimu horké laminace po ukončení studené 
laminace, stiskněte a podržte tlačítko s kontrolkou LED „Připraveno“. 
Před vložením laminovacího pouzdra vyčkejte, dokud se kontrolka 
nerozsvítí zeleně, což signalizuje připravenost k horké laminaci.

Vložte laminovací fólii uzavřenou stranou do vstupní štěrbiny 
laminovací fólie/dokumentu. Dbejte na to, aby byla laminovací fólie v 
otvoru pro dokumenty narovnaná a vycentrovaná, nikoli nakřivo. Řiďte 
se značkami na vstupním otvoru.

Tento přístroj je vybaven pokročilým systémem zavádění laminovací 
fólie, který detekuje chybné zavedení fólie a upozorňuje uživatele, 
pokud k tomu dojde. Je-li zjištěno zablokování dokumentu, přístroj 
automaticky obrátí jeho posuv na a pokusí se tak zablokování uvolnit. 
Tlačítko Obráceně se rozsvítí, když je aktivována funkce automatického 
obracení chodu. Pokud zablokování není ani poté úplně uvolněno, 
tlačítko Obráceně se rozbliká. Stiskněte a podržte tlačítko Obráceně a 
současně tahem úplně vyjměte laminovací fólii z přístroje. Jakmile je 
zablokování uvolněn, přístroj se vrátí k normálnímu chodu.

Po vysunutí může být laminovací fólie horká a měkká. Pro dosažení 
nejvyšší kvality a zabránění dalším zablokováním ihned fólii vyjměte. 
Umístěte fólii na rovný povrch, aby mohla vychladnout. Při manipulaci s 
horkou fólií buďte opatrní. Před započetím další laminace vždy vyjměte 
laminovaný dokument. Pro dosažení nejlepších výsledků a funkce 
použijte výstupní zásobník.

Vypnutí přístroje – pokud stisknete horní napájecí tlačítko, přístroj 
se přepne do režimu ochlazování. Topné jednotky se vypnou, avšak 
válečky se budou stále otáčet, dokud přístroj nedosáhne požadované 
teploty, pak se úplně vypne. Tato funkce snižuje dlouhodobé 
opotřebování jednotky.

1.
2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

10.

4.

13.

14.

15.

VLASTNOSTI A TIPY
Pokročilý systém zavádění laminovací fólie

Tato funkce detekuje chybné zavedení fólie a upozorňuje uživatele, pokud 
k tomu dojde, nebo pokud dokument neprojde přístrojem za normální čas. 
V takovém případě je posuv dokumentu automaticky obrácen, dokud není 
zablokování uvolněno. Tato funkce rovněž vede laminovací fólii přístrojem 
a informuje uživatele, když je přístroj připraven k zavedení následující 

laminovací fólie.

 AutoSense

Jedinečný systém zjišťuje tloušťku kapsy a automaticky upravuje nastavení 

laminace na optimální hodnoty. 

 Zpětný chod

Chcete-li za provozu vysunout laminační kapsu z přístroje, stiskněte tlačítko 

zpětného chodu a držte ho, dokud se kapsa nevysune. 

Funkce automatického vypnutí
Pokud přístroj není 30 minut aktivní, funkce „režim spánku“ ho uvede 
do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj aktivovat, stiskněte tlačítko 

„Zapnout“ na ovládacím panelu.

 Pro dosažení nejlepších výsledků používejte laminovací fólie 
Fellowes®: Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, 
Preserve 250 a studená laminace

 Tento přístroj při laminování nevyžaduje nosič. Jeho mechanismus 
pracuje bez nosiče.

 Předměty k laminování vždy vkládejte do kapsy odpovídající 
velikosti.

 Před konečným laminováním vždy proveďte zkušební laminování se 
stejnou velikostí a tloušťkou.

 Připravte kapsu a dokument k laminaci. Vložte dokument do středu 
laminovací kapsy tak, aby se dotýkal předního uzavřeného okraje. 
Ujistěte se, že laminovací kapsa není pro daný dokument příliš velká.

 Po laminaci a ochlazení v případě potřeby ořízněte přebytečný 
materiál kolem dokumentu.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Problém Možná příčina Řešení

Nesvítí modrý indikátor napájení Přístroj není zapnutý
Připojte přístroj do zásuvky a zapněte spínač na pravé 
straně. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu.

Kapsa zcela neuzavírá dokument Dokument je možná příliš silný pro laminaci Maximální tloušťka dokumentu je 0,8 mm/0,04"

Kapsa zůstala v přístroji

Kapsa je zablokovaná

Přístroj automaticky obrátí posuv dokumentu. Pokud 
zablokování není úplně uvolněné, tlačítko Obráceně 
se rozbliká. Stiskněte a podržte tlačítko Obráceně a 
současně tahem za laminovací fólii ji úplně vyjměte 
z přístroje.

Kapsa byla vložena otevřeným koncem napřed

Kapsa není vystředěna v zaváděcím otvoru

Kapsa není vyrovnána v zaváděcím otvoru

Byla použita prázdná kapsa

Poškozené válce nebo lepidlo na válcích

Kapsa je po laminaci poškozená Poškozené válce nebo lepidlo na válcích
Protáhněte strojem čisticí listy, aby se vyzkoušely a 
vyčistily válce

Vypnutí přístroje – pokud stisknete horní napájecí tlačítko, přístroj se přepne do režimu ochlazování. Topné jednotky se vypnou, avšak válečky se budou 

stále otáčet, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty, pak se úplně vypne. Tato funkce snižuje dlouhodobé opotřebování jednotky. Odpojte přístroj 

od nástěnné zásuvky. Nechejte ho vychladnout. Vnější povrch přístroje lze čistit vlhkým hadříkem. K leštění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani hořlavé 

látky. Můžete zakoupit čisticí listy pro přístroj. Je-li přístroj zahřátý, nechejte jím projít čisticí listy, které odstraní pozůstatky laminační činnosti z válců. Pro 

optimální výkon doporučujeme, aby byly čisticí listy používány pravidelně. (Objednací kód čistících listů #5320603).

POTŘEBUJETE POMOC?
Naši odborníci vám pomohou s řešením.

Služby zákazníkům...    www.fellowes.com
Než se obrátíte na svého prodejce, vždy telefonicky kontaktujte společnost Fellowes; kontaktní údaje najdete na zadní straně obalu.

Zvažte registraci přístroje na stránce www.fellowes.com/register, abyste získali aktualizace a další informace.

REGISTRACE VÝROBKU/CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA
Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštivte stránky www.fellowes.com/register, zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod 

novinek o výrobcích, reakcí a nabídek. Informace o výrobku najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně přístroje. Společnost Fellowes ručí za 

veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud se během záruční doby objeví 

jakýkoli vadný díl, jediným a výlučným nápravným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes a 

na její náklady. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Veškeré vyplývající záruky včetně záruky 

prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel jsou tímto omezeny na výše uvedenou záruční lhůtu. Společnost Fellowes nebude v žádném případě 

odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva. Můžete mít další zákonná 

práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky 

stanoveny místními předpisy. Další informace nebo služby založené na této záruce vám poskytne společnost Fellowes nebo prodejce.
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