
NÁVOD K  POUŽITÍ  pro laminátor Royal Sovereign NR-1201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLASTNOSTI  
 

1. Rozsah tloušťky od 75 mic. do 250 mic. pro studenou a teplou laminaci 
2. Digitální ovládání 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. 
 
 

 
 
 
 



NÁVOD K OBSLUZE 
 

1. Umístěte a používejte laminátor na pevném a rovném pracovním povrchu 
2. Po ověření napětí zapojte laminátor do sítě 
3. Kontrolky teploty budou postupně blikat 
4. Zapněte laminátor zmáčknutím hlavního vypínače „POWER“ a nastavte teplotu 

tlačítkem „TEMP“ 
5. Indikátor teploty začne blikat. Jakmile se kontrolka rozsvítí je přístroj připraven 

k použití 
6. Vložte materiál, který chcete laminovat do laminovací kapsy a vsuňte ji do předního 

otvoru přístroje 
7. Položte zalaminovaný materiál na rovnou podložku jakmile je celá projetá přístrojem. 

(k dosažení vysoké kvality laminace položte zalaminovaný materiál na rovnou plochu 
a nechte dostatečně dlouho zchladnout) 

8. Vždy nastavte teplotu v závislosti na tloušťce folie. Budete-li laminovat tenkou folii 
vyšší teplotou, folie se zkroutí 

9. Chcete-li laminovat za studena, laminujte materiál až po rozsvícení kontrolky pro 
studenou laminaci (zapnete-li přístroj mezi horkou a studenou laminací, počkejte 
dostatečně dlouho až přístroj vychladne. Kontrolka teploty se rozsvítí až bude přístroj 
připraven k provozu) 

10. Pro dosažení vysoké kvality laminace laminujte nejdříve silnější folie 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
         

Model NR-1202 
Max. laminovací šířka(mm) 320 
Max. laminovací tloušťka (mic.) 75-250 
Čas zahřívání (min.) 3 
Laminovací rychlost (mm/min.) 350 
Max. lam. výška 0,7mm 
Hmotnost (kg) 4,6 
Napětí/frekvence 220-240V/50-60Hz 
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