
Návod k použití 

LAMINÁTOR DSB SKY 330 R10 



VLASTNOSTI 

1. Rozsah tloušťky od 75 mic. do 350 mic. pro studenou a teplou laminaci
2. Digitální ovládáni teploty umožňuje vysokou kvalitu laminace
3. Atraktivní design
4. Laminuje různé materiály

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Hlavní zásadou pro bezpečnost je dodržení návodu k obsluze. 

Držte se těchto pokynů. 

1. Aby se zabránilo požáru, chraňte části oděvu před vniknutím do zařízení (límce, 
kravaty, papír atd.)

2. Nezkoušejte laminovat materiály, jejichž tloušťka přesahuje max. doporučenou míru. 
Může to poškodit stroj a způsobit špatnou laminaci.  Použitý materiál musí vždy 
odpovídat velikosti fólie. Zbytkový okraj nesmí být širší než 5 mm, jinak hrozí 
namotání folie na válce a poškození laminátoru.

3. Zapojte laminátor po ověření napětí v síti.
Při dodržení těchto informací se vyvarujete nepříjemnostem.

4. Nenechte stroj obsluhovat děti! 

Tabulka teplot nastavení pro laminaci:



Ovládání 

1) zapni hlavní vypínač
2) pokud to není první použití, stiskni tlačítko power  1 vteřinu
3) Stiskněte HOT pro teplou laminaci

4) Tovární nastavení je teplota 110C a rychlost 3
5) jakmile se stroj nahřeje – rozsvítí se READY a 3 vteřinový zvukový signál

6) můžete laminovat
7) pro změnu teploty stiskněte šipku temp nahoru nebo dolu
8) pro změnu rychlosti stiskni šipku speed nahoru nebo dolu
9) pokud vložíte kapsu špatně – stiskněte tlačítko REV
10) vypnutí stroje – stiskni POWER 1 vteřinu

ÚDRŽBA 

1. Aby nedošlo k úrazu jako např. úraz el. proudem, nevkládejte přístroj do vody a
nedovolte vniknout kapalinám dovnitř zařízení

2. Vypněte přístroj v nepřítomnosti nebo mimo provoz. Vypněte též přístroj před
přemisťováním nebo v případě, že není déle používán.

3. Nepoužíváte-li přístroj, umístěte jej na suchém místě

Záruční upozornění !

Na každý stroj se vztahuje záruka 3 roky či 5000 pracovních hodin a každý laminátor 
obsahuje počítadlo měřící tyto hodiny. Při přijetí stroje na náš servis bude počet hodin 
zkontrolován. 




