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ČESKY CZ

OVLÁDACÍ PRVKY LAMINÁTORU VENUS

A  Světelný indikátor
B  Tlačítko pohotovostního režimu / napájení
C  Tlačítko zpětného chodu
D  Tlačítka laminace za tepla / za studena
E  Tlačítko pokročilých nastavení (fotografie / smíšené / text)
F  Výstražný indikátor / tlačítko systému čištění
G  Rukojeti na přenos

H  Integrovaný vstupní zásobník
I  Vstupní otvor laminovací fólie
J  Vedení laminovací fólie
K  Výstupní otvor laminovací fólie
L  Integrovaný výstupní zásobník
M Integrované otvory na nástavec výstupního zásobníku
N  Integrovaný nástavec výstupního zásobníku

VLASTNOSTI

- 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.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Toto zařízení není vhodné pro používání v místech, kde se mohou nacházet děti.
- Samolepicí fólie lze použít pouze za studena.

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.
NEDOVOLTE dětem používat tento přístroj bez dozoru dospělých.
Nepokoušejte se laminovat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, 
sponky na papír).
Nepokoušejte se laminovat dokumenty citlivé na teplo (např. vstu-
penky, ultrazvukové snímky apod.) při nastavení pro teplou laminaci.
Nelaminujte prázdné laminovací kapsy.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Výkon
Vstupní šířka A3/318 mm
Tloušťka laminovací 
kapsy (min.) 75 mikronů
Tloušťka laminovací 
kapsy (max.) 250 mikronů

Přibližná doba ohřevu 30-60 sekund 
Rychlost laminování  až 218cm/min
Počet válců 6

Indikace připravenosti Světelná (zelená)

Revers/autorevers Ano/Ano

Automatické vypnutí Ano

Technické údaje
Napětí 220-240 V stř.
Frekvence 50-60 Hz
Příkon 1200 W 

Proud 6 A

Max. tloušťka dokumentu 0,8 mm
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Funkce pro pokročilá nastavení
Tato funkce umožňuje uživateli maximalizovat výkon a kvalitu při 
laminaci různých typů médií. Po zapnutí přístroje se objeví výchozí 
nastavení „Smíšená média“. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte 
tlačítko pro výběr média a přepněte na preferované nastavení. 
Pokročilá nastavení: Stiskněte tlačítko a přepínejte mezi typy médií. Po 
výběru se ikona média rozsvítí bíle a zařízení automaticky přepne režim. 
Typy médií
1. Fotografická média: Použijte pro laminaci fotografií s co nejvyšší ostrostí
2. Smíšená média: Použijte pro každodenní laminaci s textem a grafikou
3. Textová média: Používejte pouze pro laminaci textu

Světelný indikátor
Tato funkce funguje jako indikátor výkonu pomocí různých barevných 
světel, které uživatele provedou laminačním procesem. 
Souvislá žlutá: Laminátor se zahřívá nebo ochlazuje
Souvislá zelená: Laminátor je připraven k vložení laminovací fólie
Pulzující zelená: Probíhá laminace *
Blikající červená: Laminátor se zasekl a přepíná na automatický zpětný 
chod. Po odstranění zaseknutí se kontrolka laminátoru opět souvisle 
rozsvítí zeleně
Pulzující modrá: Probíhá čistící cyklus *

* Světelný indikátor bude pulzovat modře pouze při použití čisticího listu Fellowes. 
U všech ostatních značek bude po vložení čisticího listu pulzovat zeleně.

Funkce „Auto Shut-Off“
Je-li přístroj 30 minut neaktivní, převede jej funkce Automatické 
vypnutí do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj aktivovat, 
stiskněte tlačítko „Zapnout“ na ovládacím panelu.
•	 Pro dosažení nejlepších výsledků používejte tepelné laminovací 

kapsy značky Fellowes ®: 
Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, 
Preserve 250 a studené laminování

•	 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.

VLASTNOSTI A TIPY

Pokročilý systém sledování laminovací kapsy
Tato funkce bude detekovat a upozorňovat uživatele, zda nedošlo k 
chybnému posuvu, nebo zda dokument neprošel přístrojem během 
normálního pracovního času, a automaticky obrátí směr pohybu 
dokumentu, dokud nebude uvíznutí odstraněno.

 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.

Výstraha čistícího systému
Tato funkce připomíná uživateli, aby vyčistil válce laminátoru a zabránil tak 
zaseknutí. 

•	 Výstražné tlačítko čistění se rozsvítí bíle a upozorní tak uživatele, aby 
vyčistil válce laminátoru. 

•	 Nechejte čistící listy projet přístrojem za tepla, aby se z válců 
odstranil veškerý zbylý nános. Doporučuje se nechat přední i zadní 
stranu čisticího projít přístrojem dvakrát.

•	 Výstražný indikátor čištění se automaticky resetuje pouze při 
použití čistícího listu Fellowes. Chcete-li tuto funkci resetovat ručně, 
jednoduše stiskněte výstražné tlačítko čištění a světelná kontrolka 
zhasne.

Přestože lze výstražný systém čištění obejít, pro optimální výkon přístroje se 
doporučuje čistící listy používaly pravidelně. (Objednávkový kód čisticího listu 
#5320603)

PŘED LAMINOVÁNÍM

Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu. Otevřete 
integrovaný vstupní zásobník na přední straně přístroje.  

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte integrovaný výstupní 
zásobník. Tento přístroj je vybaven nástavcem výstupního 
zásobníku. Chcete-li ho otevřít, jednoduše posuňte obě části 
nástavce z otvorů na výstupním zásobníku směrem dovnitř.

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

Zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Po zapojení se 
přístroj automaticky zapne. 

1.

2.

3.

4.
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Přístroj se automaticky začne zahřívat na horkou laminaci a světelný 
indikátor bude svítit žlutě, dokud nebude přístroj připraven. 
Poznámka:
•	 Laminátor	je	vybaven	funkcí	AutoSense,	která	automaticky	
 rozpozná tloušťku fólie vložené do laminátoru.
•		 Pokročilé	nastavení	je	ve	výchozím	stavu	automaticky	nastaveno		
 na smíšená média, když je přístroj zapnutý. Viz funkce „Pokročilá  
 nastavení“ v části „Funkce a tipy“ pro další podrobnosti.

Když je přístroj připraven k laminaci, světelná kontrolka se souvisle 
rozsvítí zeleně a upozorní tak uživatele, že lze vložit laminovací fólii.

Umístěte fólii do vstupního otvoru zalepenou stranou napřed. 
Dbejte na to, aby byla laminovací fólie zasunuta do vstupního 
otvoru rovně a uprostřed, nikoli nakřivo. Řiďte se značkami na 
vstupním otvoru. V průběhu laminace bude světelný indikátor 
pulzovat zeleně a opět se rozsvítí souvisle zeleně, jakmile lze 
zasunout další fólii. 

Tento přístroj je vybaven pokročilým systémem kontroly 
laminovací fólie, který zaznamená chybné zasunutí fólie a 
upozorní na něj uživatele. Pokud je zaznamenáno zachycení fólie, 
světelný indikátor začne blikat červeně, ozve se pípání a přístroj 
automaticky začne dokument vysouvat, aby zachycení uvolnil. 
Tlačítko zpětného chodu se rozsvítí, když je aktivována funkce 

automatického zpětného chodu. Pokud zaseknutí není ani poté 
úplně odstraněno, tlačítko zpětného chodu se rozbliká. Stiskněte a 
podržte tlačítko zpětného chodu a současně tahem úplně vyjměte 
laminovací fólii z přístroje. Jakmile je zaseknutí odstraněno, 
světelný indikátor se opět souvisle rozsvítí zeleně.

Vypnutí přístroje – bude-li stisknuto tlačítko napájení, přístroj se 
přepne do ochlazovacího režimu. Topné články se vypnou, ale válečky 
ještě poběží, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty, kdy se 
vypne úplně. Tato závislost zmenšuje dlouhodobé opotřebení přístroje.

Pro studené lamináty stiskněte tlačítko studené laminace. Během 
chlazení bude světelný indikátor přístroje svítit žlutě. Poznámka: 
Chcete-li po horké laminaci provést laminaci studenou, bude možná 
nutné vyčkat 30–60 minut, než se laminátor zchladí. Jakmile 
přístroj vychladne a je připraven na laminování za studena, světelný 
indikátor se rozsvítí zeleně a upozorní tak uživatele, že lze vložit 
laminovací fólii. 

Chcete-li po studeném laminování přepnout zpět na horkou 
laminaci, stiskněte tlačítko horké laminace. Před vložením fólie 
počkejte, až se světelný indikátor souvisle rozsvítí zeleně.

5.

6.

7.

8.
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POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ

Problém Možná příčina Řešení
Kapsa zcela neuzavírá dokument Dokument je možná příliš silný pro laminaci Maximální tloušťka dokumentu je 0,762 mm/0,03"

Tlačítko napájení pulzuje Laminátor přešel do režimu automatického vypnutí Stisknutím tlačítka napájení přístroj restartujte

Kapsa zůstala v přístroji

Kapsa je zablokovaná

Přístroj automaticky provede zpětný chod dokumentu. 
Nebude-li uvíznutí zcela uvolněno, potom bude tlačítko 
obráceného chodu blikat. Stiskněte a přidržte tlačítko 
obráceného chodu a současně tahejte laminovací 
kapsu, až ji zcela vyjmete.

Kapsa byla vložena otevřeným koncem napřed

Kapsa není vystředěna v zaváděcím otvoru

Kapsa není vyrovnána v zaváděcím otvoru

Byla použita prázdná kapsa

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

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
Vypnutí přístroje - stiskem tlačítka napájení se přístroj se úplně vypne a odpojí ohřívání i válce. Odpojte přístroj od zásuvky ve stěně. Před uskladněním 
uzavřete vstupní i výstupní zásobníky. Vnější stranu přístroje lze čistit vlhkým hadříkem. Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani hořlaviny. 
Tento přístroj je vybaven „Výstražným systém čištění“, který uživateli připomene, aby laminátor vyčistil. Když je přístroj teplý, nechejte jednoduše projet 
čistící list, aby se z válců odstranil veškerý zbylý nános. Další informace o této funkci najdete v části „Výstražný systém čištění“ v části „Funkce a tipy“. 
K čištění válců tohoto přístroje lze zakoupit čistící listy. Pro dosažení optimálního výkonu se doporučuje používat u přístroje čistící listy pravidelně. 
(Objednávkový kód čistícího listu #5320603)
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Declaration of Conformity

Fellowes Benelux B.V.

Gesworenhoekseweg 3a, 5047 tm tilburg, the Netherlands declares that the product model(s) venus conforms to the requirements of: 

[2011/65/eu+2015/863/eu] Restriction of Hazardous substances Directive  
[2014/30/eu] electromagnetic Compatibility Directive  
[2012/19/eu] Waste on electrical and electronic equipment (Weee) Directive   
[2014/35/eu] Low voltage Directive 
 
safety: eN 62368-1: 2014/A11:2017 
 
emC: eN 55014-1: 2017
 eN 55014-2: 2015
 eN 61000-3-2: 2014
 eN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

Itasca, Illinois, usA 
January 1, 2021

UK Declaration of Conformity

Fellowes Ltd.

unit 2 ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, england declares that the product model(s) venus conforms to the requirements of: 

Restriction of the use of Certain Hazardous substances in electrical and electronic equipment Regulations 2012 
electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
the Waste electrical and electronic equipment Regulations 2013 
electrical equipment (safety) Regulations 2016 

safety: Bs eN 62368-1: 2014/A11:2017 
 
emC: Bs eN 55014-1:2017
 Bs eN 55014-2: 2015
 Bs eN 61000-3-2: 2014
 Bs eN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

Itasca, Illinois, usA 
January 1, 2021

John Fellowes
President & CEO

John Fellowes
President & CEO




