LAMINOVÁNÍ DOKUMENTŮ
Tento přístroj slouží k laminování pomocí laminovacích fólií za tepla a laminovacích fólií za studena
s tloušťkou 80, 100 a 125 mic, přičemž celková tloušťka laminovaných dokumentů (papír, fota, karty apod.)
nesmí přesáhnout 0,6 mm. Laminovací fólie jsou k dispozici u výpůjčního pultu (A4 za 3 Kč, A3 za 5 Kč).

NÁVOD K OBSLUZE
- přístroj zapojte do zásuvky a zapněte tlačítkem ON
- pro laminování za tepla přepněte na možnost HOT - přístroj se bude nahřívat cca 3-5 minut,
k použití je připraven až po rozsvícení zelené kontrolky READY
- pro laminování za studena (lisování) přepněte na možnost COLD (byl-li přístroj předtím nahřátý
pro laminování za tepla, nechte jej vychladnout cca 30 minut)
- dokument vložte do fóliové kapsy tak, aby fólie přesahovala papír alespoň o 3 mm
- připravenou fólii vložte svárem napřed do laminovacího otvoru ve směru šipek
- na druhé straně vyjede zalaminovaný dokument

vstupní otvor pro laminování

tlačítko HOT/COLD
kontrolky READY a POWER

tlačítko ON/OFF

!!! V případě zaseknutí laminovaného dokumentu okamžitě vypněte přístroj, zaseknutou fólii uvolněte vzadu
pomocí páčky ABS. K odstranění zbytků lepidla z válečků uvnitř přístroje použijte složený list papíru,
který necháte přístrojem projet. V případě potřeby čištění papírem zopakujte.

páčka ABS pro uvolnění zaseknuté fólie

raznice pro zaoblování rohů

ŘEZÁNÍ A ZAOBLOVÁNÍ ROHŮ
pojistka pro nastavení typu řezu

Řezačka je určena pro použití na papír, fotopapír a laminovací folie.
Pro nastavení typu řezu vysuňte červenou pojistku nahoru, otočte kolečkem
na požadovaný typ řezu (rovný, zvlněný nebo perforační) a zacvakněte pojistku.
Při řezání dokument přidržujte, řez provedete stlačením řezací hlavy směrem dolů
a tahem v požadovaném směru. Při odchodu prosím nechávejte nastavený rovný řez.

Raznice pro zaoblování rohů je zasunuta v zadní části přístroje - raznici vyndáte
vytažením směrem ven, po použití ji prosím zasuňte zpátky na místo (zásobníkem na odpad nahoru).

