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- Přístroj je určen pro laminování fólie do tloušťky 125 mikronů. 
- Lze na něm laminovat fólie od velikosti vizitky do formátu A2 /typA2/, A3 /typA3/ a 

A4/typ A4/  .  
- Laminátor byl ve výrobě přednastaven pro běžný provoz. 
 
Přečtěte si prosím pozorně tyto instrukce. 

Operační instrukce 
- Umístěte laminovací přístroj na stabilní plochu do blízkosti snadno dostupné zásuvky. 
- Ponechejte za přístrojem dostatek místa, aby laminovaný dokument mohl bez obtíží 

projít laminátorem. 
- Ujistěte se, že se přístroj nedostane do kontaktu s vodou. 
- Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen přívodní kabel. 
- Nedávejte přívodní kabel na horký povrch přístroje. 
- Nenechávejte kabel volně viset z police atd. 
- Nelaminujte kovové předměty. 
- Používejte pouze folie určené výrobcem pro laminování o tloušťce max. 125 mikronů. 

Návod k použití 
 
1. Po zapojení laminátoru do sítě ( 220V, 50 Hz) zapněte hlavní vypínač (2) a na ovládací 

ploše (3) stiskněte tlačítko II do polohy START II,rozsvítí  se oranžová kontrolka(D).  
2. Zapněte tepelný spínač SELECT. Na digitálním displeji (A) bude při prvním použití 

přístroje teplota 110 stupňů a rozsvítí se kontrolka (teploměr). Nastavte optimální 
teplotu pomocí + nebo - podle tloušťky dokumentu a fólie (viz tabulka na norní desce 
přístroje). 

3. Nastavení rychlosti laminování  provedete tak, že dvakrát stiknete spínač SELECT. Na 
displeji (B) se při prvním použití objeví rychlost 4. Stiskněte + nebo – pro nastavení 
požadované rychlosti. 

4. Při studeném laminování do pozice x (sněhová vločka) 
5. Stiskněte tlačítko „trojúhelník“ / chod vpřed /, kterým se zprovozní válce přístroje. 

Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka (C) je přístroj připraven k použití. Rozsvícení 
doprovází zvukový signál. 

6. Vyberte vhodný formát laminovací fólie a vložte do ní, doprostřed, laminovaný 
dokument. 

7. Do přístroje vkládejte laminovací obálku nejprve uzavřenou stranou. (při studeném 
laminování musí být obálka otevřená a ochranná obálka musí ležet přes horní desku 
přístroje)  

8. Vyjměte zalaminovaný dokument z přístroje na zadní straně a nechejte několik sekund 
vychladnout. 

9. Po použití vypněte přístroj – vypínač (II), pokud chcete po chvíli znova pokračovat 
případně vykněte vypínač (2) při úplném ukončení práce. 

10. Pokud při laminování vidíte, že dochází ke krčení dokumentu, stiskněte tlačítko Stopp 
– „čtvereček“ a  poté zpětný chod (obrácený trojúhelník) Vytáhněte laminovaný 
dokument a stiskněte chod dopředu - trojúhelník. Laminování poté opakujte. Nikdy  
nevkládejte do přístroje další dokumenty, pokud původní nebyly  vyjmuty. 
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Upozornění: 
Pokud je fólie po zalaminování zamlžená, může být způsobeno nízkou teplotou, případně 
velkou tloušťkou folie. Zkuste znova projet přístrojem nebo pokud je možné, zvýšit teplotu. 
Pokud laminovaný objekt je po zalaminování zvlněný – teplota je příliš vysoká. Nastavte na 
přístroji nižší teplotu. 
Pro udržení vysoké kvality přístroje je třeba přístroj pravidelně čistit: 
- nastavte přístroj na 140 stupňů 
- vyčkejte na světelný a zvukový signál 
- vložte přiložené čistící archy, které jsou součástí dodávky a postup jednou nebo 

dvakrát opakujte 
- vložte do přístroje list bílého papíru a poté ještě jednou čistící archy 
 
 
 

Technická specifikace 

 SPL A4 SPL A3 SPL A2 
Max. šířka laminovaného 
dokumentu 

A4 A3 A2 

Tloušťka fólie 80-125 μm 80-125 μm 80-125 μm 
Příkon 200 W 200 W 200 W 

Napájení 230-240 V / 50 
Hz 

230-240 V / 50 
Hz 

230-240 V / 50 
Hz 

Max šířka papíru v g/listy 300/3-4 300/3-4 300/3-4 
Rychlost 1 (nejpomalejší) 
v cm/min. 

29 29 29 

Rychlost 9 (nejrychlejší) 
v cm/min. 

90 90 90 

           
  

Tabulka fólií, které lze použít 

Rozměry fólie 
(mm) 

Rozměry dokumentu 
(mm) 

Tloušťka fólie 
(μm) 

54×86 48×80 80-125 
59×83 53×77 80-125 
65×95 59×89 80-125 
64×99 58×91 80-125 
82×113 76×107 80-125 
83×120 77×114 80-125 
75×105 69×99 80-125 
90×120 84×120 80-125 

130×160 124×154 80-125 
A5 152×214 80-125 



 

A4 210×297 80-125 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  
(domácnosti)  

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné  
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení                           (firemní 
a podnikové použití)  
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. 
 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích 
mimo Evropskou unii  
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte 
podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. 
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