RENZ HT 330 L
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ovládací panel
1. hlavní vypínač/pojistky
1. připojení k síti

Tabelle = tabulka
Einlaufschacht = vstupní štěrbina
Bedienfeld = ovládací panel

2. tlačítko „zpětný chod“
3. indikátor teploty „READY“ (zelený)
4. regulátor teploty
5. indikátor stavu „POWER“ (červený)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU!
Bezpečnostní pokyny:
Kromě papíru nelaminujte žádné jiné materiály.
Laminátor používejte jen na určené laminovací fólie (kapsy).
Do vstupní štěrbiny nevkládejte žádné jiné předměty.
Laminátor smějí obsluhovat pouze osoby, které se seznámily s obsahem uživatelské příručky.
Laminátor je určen pouze k vnitřnímu použití; nesmí být ve vlhkém prostředí.
Připojte k síti, která odpovídá požadovaným údajům na štítku stroje.
Nepoužívejte laminátor, pokud by byl přívodní kabel jakkoli poškozen, odpojte laminátor ze sítě.
Laminátor se nesmí otevírat, pokud je připojen k síti. V případě poruchy zašlete laminátor prodejci.
Při laminaci se může vyskytnout zápach, vyvětrejte pracovní místnost.
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1 INSTALACE A PŘIPOJENÍ
Vybalte laminátor.
Obsah balení:
-laminátor
-přívodní kabel
-uživatelská příručka
Zvolte správné pracovní místo.
Dbejte na dostatečně velký prostor za laminátorem (výchozí místo laminovaného materiálu). Při
laminaci do formátu A3 je potřebný prostor cca 45 cm, při laminaci do formátu A4 je potřebný
prostor cca 32cm.
Připojte přívodní kabel, pouze k chráněné zásuvce.
Při laminování dbejte vždy na správnou teplotu, při nízké teplotě při laminaci se může následně
dokument „odlepit“ od fólie, při vysoké teplotě se může laminovaný dokument zvlnit.
2 NASTAVENÍ
Tabulka teplotního nastavení a rychlosti uvedená přímo na laminátoru a v této uživatelské příručce je
pouze orientační.
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3 LAMINACE
- Laminace za studena:

Zapněte laminátor hlavním vypínačem (1) na zadní straně stroje. Svítí červený indikátor „POWER“ (6).
Regulátor teploty (5) nastavte na „sněhovou vločku“. Po cca 10 vteřinách se rozsvítí zelený indikátor
„READY“ (4). Laminátor je připraven k provozu.
POZOR! Laminaci za studena lze provádět pouze pokud je laminátor vychladlý. Pokud se dříve
laminovalo za tepla, je nutné laminátor nechat úplně vychladnout.
- Laminace za tepla:

Zapněte laminátor hlavním vypínačem (1) na zadní straně stroje. Svítí červený indikátor „POWER“ (6).
Regulátorem teploty (5) nastavte požadovanou teplotu, např.: 110°C. Indikátor „READY“ (4) bliká
zeleně, dokud není dosažena nastavená teplota. Po dosažení nastavené teploty svítí indikátor
„READY“ (4). Teploty lze nastavit dle tabulky, která se nachází na laminátoru i v uživatelské příručce.
POZOR! Tabulka je ale pouze orientační.
Vložte dokument do laminovací fólie (kapsy), dbejte přitom na stejné okraje na všech stranách.
Optimální okraje jsou 3 mm (viz obrázek).

Přesvědčte se, že laminátor dosáhl zvolené teploty – indikátor teploty (3) svítí zeleně.
Suňte jemně dokument v laminovací fólii (kapse) její uzavřenou stranou, rovně do laminovací
štěrbiny, dokud jej laminovací válce nezachytí a nevtáhnou dovnitř. Dokument projede laminátorem
a vyjede jeho zadní stranou. Odeberte dokument a položte jej na několik vteřin vychladnout na
rovnou plochu. Postup opakujte.
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4 ZPĚTNÝ CHOD
Pokud během laminace uvíznul v laminátoru dokument, zmáčkněte a držte zmáčknuté tlačítko
„zpětný chod“ (2), motor běží opačně a uvíznutý materiál vyjede ven z laminátoru. Uvolněte tlačítko,
motor zase běží (vpřed) a laminátor je připraven k dalšímu laminování.

Dříve nastavená teplota je regulovaná automaticky, to je znázorněno blikáním indikátoru (3).
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5 ÚDRŽBA

Po ukončení laminace vypněte laminátor. Hlavní vypínač přepnout
do pozice 0.

Čistěte pouze nasucho. Nepoužívejte ředidla a jiné čisticí prostředky.
Otírejte suchým, maximálně navlhčeným hadříkem.

Neotvírejte laminátor! Laminátor může otevřít pouze servisní technik!

6 VÝMĚNA POJISTEK

Odpojte přivodní kabel ze sítě.

Pomocí šroubováčku vyjměte držák pojistky.

Překontrolujte pojistku, pokud je to nutné, vyměňte ji. Jemným vtlačením vraťte držák pojistky zpět.
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7 CHYBY
Laminátor nefunguje:
Je laminátor připojen k síti?
Je síť v pořádku?
Je pojistka v pořádku?
Nečistá laminace:
Fólie je mléčná – teplota je příliš nízká – zvyšte teplotu.
Fólie je zvlněná – teplota je příliš vysoká – snižte teplotu.

8 TECHNICKÁ DATA
Pracovní šířka/mm
Max. tloušťka lam. fólie/mic
Max. tloušťka lam. dokumentu/mm
Náběh do prac. stavu/min
Rychlost laminace m/min
Teplota laminace
Kontrola teploty
Laminace za studena
Laminace fotografií
Stand By režim
Zpětný chod
Ochranné laminovací obálky
Počet válců
Vyhřívání
Napětí, příkon
Hmotnost/kg
Rozměry/dxšxv/cm

330
125
1
cca 3
0,65
Nastavitelná
Automatická
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
4
2 válce
220-240 V/AC, 50 Hz, 800 W
9
55x20x11
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