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LAMINÁTOR FILUX  LP330TD 
 
 
Prosím, p�e�t�te si tento návod pozorn� p�ed použitím. 
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Bezpe�nostní upozorn�ní 
 Prosím, nepoužívejte porušené nebo svépomocí vyrobené elektrické kabely. 

Jestliže je poškozen p�ívodní kabel, musí být vym�n�n.  
Nepoužívejte v sítí, která nesouhlasí se štítkem na p�ístroji. Nerozebírejte a 

neopravujte stroj sami. Dejte pozor, aby voln� visící �ásti od�vu nebo šperky 
nezapadly do vstupního otvoru laminátoru. V p�ípad�, že se tyto dostanou do 
otvoru, stiskn�te tla�ítko „reverse“. Pokud to nepom�že, vypn�te stroj a 
odpojte jej ze sít� a kontaktujte servis.  

 Neotvírejte kryt, nebezpe�í zásahu elektrickým proudem..Laminátor nesmí 
p�ijít do styku s tekutinou. Neobsluhujte stroj s vlhkýma rukama. P�i 
p�emís�ování odpojte ze zásuvky. 

 Nepoužívejte stroj s otev�eným krytem. 
 Nepokládejte p�edm�ty na laminátor pokud pracuje, aby nedošlo k poškození 

teplem. 
 Nevkládejte do p�ístroje vzn�tlivé nebo rozpustné materiály. 
 Nedotýkejte se krytu válc� a topných t�les, pokud je stroj v provozu. 
 Stroj by m�l být umíst�n na suchém a �istém míst�. Neumís�ujte  na vlhkém 

míst� nebo v blízkosti výstupu z chladicích za�ízení. Umíst�te stroj na pevném 
podkladu s dostatkem místa p�ed a za strojem pro vstup a výstup dokument�. 

 Nepokládejte žádné p�edm�ty na stroj. 
 Používejte, prosím, laminovací kapsy dobré kvality, abyste zabránili poruchám 

a dosáhli dobrých výsledk�. Délka a ší�ka laminovacích kapes musí být o 3-5 
mm v�tší než laminovaný dokument. 

 Laminátor využívá horkotlakovou technologii.  
Nepoužívejte následujíící materiály: 
- vzn�tlivé a rozpustné 
- dokumenty širší než je vstupní otvor laminátoru 
- dokumenty, jejichž tlouš�ka je v�tší než 1 mm 
- jednostranné fólie nebo PVC fólie 
- dokumenty tišt�né na termopapír nebo materiály, které by mohly být 

teplotou poškozeny 
- žádné materiály, které mají záhyby nebo jsou jakkoli poškozené. 
- mince a další tvrdé p�edm�ty 
Nepoužívejte stroj k jiným ú�el�m než je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte 

stroj  
venku. Pokud se vyskytnou technické potíže , stroj nepoužívejte a pošlete ho 

k oprav�. 
 

Doporu�ení: 
- zamezte d�tem p�ístup k p�ístroji v provozu 
- používání p�íslušenství, které není dodáváno výrobcem, m�že zp�sobit 

poškození stroje 
- jednou zalaminované dokumenty nebo fotografie nelze bez poškození 

rozebrat 
- nelaminujte dokumenty nebo p�edm�ty, které byste cht�li v budoucnosti 

vyjmout. 
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Návod k použití 
 

 
Funkce ovládacího panelu 

 
1. Zapnutí 
vypína� je umíst�n vpravo vzadu na p�ístroji. 
Kontrolka "POWER" se rozsvítí, když je laminátor 
p�ipojen , zapnut. 
2. Zobrazení teploty 
Displej ukazuje nastavenou (pokud je tla�ítko 
teploty stisknuto) nebo teplotu na válcích. 
3. Nastavení teploty 
Stiskn�te tla�ítko vedle ovlada�e teploty do pozice 
set a nastavte podle displeje otá�ením doprava 
nebo doleva požadovanou teplotu 
4. Nastavení rychlosti 
Nastavte požadovanou rychlost oto�ením  
ovlada�e "Set Kontrol" v rozsahu 1-9 (cca 200-
1800 mm/min.) 
5. Zp�tný chod 
Zapn�te zp�tný chod stisknutím tla�ítka "Reverse", 
pokud chcete vrátit ze stroje nap�. špatn� vložený 
dokument. 
 

Horká laminace 
1. Zapn�te p�ístroj 
2. P�epn�te p�epína�"HOT/COLD" do pozice HOT 
3. Stiskn�te tla�ítko vedle ovlada�e teploty do pozice set a nastavte podle 

displeje otá�ením doprava nebo doleva požadovanou teplotu. Jakmile teplota 
na válcích p�esáhne 85°C motor se z d�vodu ochrany válc� automaticky 
zapne . 

4. Vy�kejte dosažení požadované teploty. Jakmile je teplota dosažena rozsvítí se 
kontrolka "READY" 

5. Nastavte rychlost laminace mezi 5-7 
6. P�ipravte dokument do laminovací kapsy. Délka a ší�ka laminovacích kapes 

musí být o 3-5 mm v�tší než laminovaný dokument. 
7. Jakmile se rozsvítí kontrolka "READY" vložte p�ipravený dokument rovn� 

spojenou stranou kapsy do vstupního otvoru laminátoru.Odeberte 
zalaminovaný dokument na výstupu a zkontrolujte výsledek.K dosažení 
optimálního výsledku tlustších dokument� zvyšte teplotu a snižte rychlost 
laminování. K odzkoušení výsledku laminování zalaminujte 2-3 dokumenty a 
podle výsledku p�izp�sobte teplotu nebo rychlost.Pokud není výsledek �irý, 
zvyšte teplotu. Pokud jsou dokumenty zvln�né snižte teplotu. Netla�te 
dokumenty k�iv� nebo silou, zalaminované dokumenty mohou být zvrásn�né 
nebo prohnuté 

8. Pokud si p�ejete skon�it laminovat p�epn�te p�epína�"HOT/COLD" do pozice 
COLD a po�kejte n�kolik minut až válce vychladnou a pak vypn�te laminátor. 
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Studená laminace 
1. Zapn�te p�ístroj 
2. P�epn�te p�epína�"HOT/COLD" do pozice COLD. Válce z�stanou studené  
3. Laminovací fólii m�žete vložit do vstupu laminátoru. Nechte vjet fólii 2-5 mm 
pak zastavte válce vypnutím p�ístroje. Odstra�te krycí papír z fólie, vložte obrázek 
pod fólii a spus�te válce zapnutím p�ístroje. 

 
�išt�ní 
Pravidelné �išt�ní je nutné jako prevence proti možnému nalepení fólií na válce nebo 
topnou desku. 
Na �išt�ní válc� použijte nezbytn� nutné množství petroleje, pokud jsou válce 
studené.  
Pokud �istíte topnou desku, za studena odejm�te vrchní desku a �ist�te suchým 
had�íkem. 
P�ed �išt�ním vytáhn�te sí�ový kabel ze zásuvky 
 
 
 
 
 

Specifikace 
 

 
 
 
 
 
 
 

Model LP 330 TD 
Max. ší�e laminace 330mm 
Max. tlouš�ka laminace 2mm 
Rychlost 100-1800mm/min. 
Horká laminace 51-180°C 
Studená laminace 0-50°C 
Doba oh�evu 5 min. 
Chlazení DC v�trák 
Motor DC motor s nastavitelnou rychlostí 
Po�et válc� topná lampa 
Nap�tí 110,220/50Hz,60Hz 
Výkon 600W 
Rozm�ry 583x330x180mm 
Váha 14,5 kg 
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Schéma zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam náhradních díl� 


