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Read all instructions carefully before use.
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recosystems   recolAM 231/321

 OBSAH
Hlavní komponenty
Bezpečnostní opatření 
Návod k obsluze 
Údržba
Technické údaje

NÁVOD K OBSLUZE NR-1201 / 901

11

HAUPTKOMPONENTEN

GRUNDGESTELL 

VORDERE ÖFFNUNG NETZSCHALTER

EINSTELLUNGEN DER DICKE DES MATERIALS
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Hlavní komponenty

Spodní část-základna 

Vstupní otvor Hlavní spínač

Nastavení síly materiálu

Nastavení pro studenou laminaci

Teplotní spínač

Kryt
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EIGENSCHAFTEN DER NR-SERIE
1. Mit der Serie NR-901/NR-1201 können Laminiertaschen von 75 mikron bis 250 mikron im Heiß- und Kaltlaminierverfahren laminiert 

werden.
2. Über die digitale Temperaturregelung ist ein qualitativ hochwertiges Laminieren möglich.
3. Stilvolles, abgerundetes Design.
4. Laminiert diverse Gegenstände.

Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny uvedené v této části je třeba přečíst, pochopit a dodržovat před uvedením 
stroje do provozu. Uchovávejte tyto informace pro budoucí použití.

1. Aby se zabránilo riziku vzniku požáru nebo zranění, nesmí v 
zařízení zůstat cizí předměty (kravaty, šály atd.).

2. Nesnažte se laminovat předměty silnější než je doporučená 
celková tloušťka. To může způsobit poškození zařízení a 
špatnou laminaci.

3. Po ověření správného napětí zapojte laminátor do 
zásuvky. Nedodržení uvedených údajů může vést k 
vážnému poranění.

250mic
10mil

175mic
9mil

125mic
7mil

100mic
4mil

75mic
3mil

Cold
Kalt

4. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nesprávné použití.
Nelijte žádné kapaliny do přístroje.
Nelaminujte jiné materiály než papír.
Neprovádějte sami žádné opravy.
(Dojde ke zrušení záruky)
Přístroj nesmí být otevřen, pokud je připojen k síti.
V případě závady se obraťte na svého prodejce.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Stellen Sie das Laminiergerät auf einer stabilen, flachen Oberfläche auf.

2. Stecken Sie den Stecker des Laminiergeräts in die Steckdose, nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Spannungsversorgung für 
das Gerät geeignet ist.

3. Schalten Sie das Laminiergerät ein, indem Sie den Netzschalter betätigen. Richten Sie die Temperatur über die Taste „Temp“ ein.

4. Die Temperaturanzeige blinkt.

5. Die Anzeige für Dicke/Temperatur blinkt. Hört das Blinken auf, ist das Gerät einsatzbereit.

6. Richten Sie die Temperatur immer gemäß Foliendicke ein. Laminieren Sie beispielsweise dünne Folie bei hoher Temperatur, kann die 
Folie die Rollen blockieren.

7. Legen Sie die Gegenstände, die laminiert werden sollen, in die Tasche. Und setzen Sie die Tasche in die vordere Öffnung des Geräts.

HINWEIS: Verwenden Sie zum Laminieren von Fotos Folie zum Laminieren von Fotos. Anderenfalls kann es zu Blasenbildung der 
laminierten Folie führen.

8. Ist der Gegenstand laminiert, legen Sie diesen zum Kühlen auf eine flache Oberfläche ab. Anderenfalls tritt ein Verbiegen auf.

9. Laminieren Sie beim Kaltlaminieren die Gegenstände erst, wenn die Anzeige für das Kaltlaminieren leuchtet. (Warten Sie beim 
Wechsel der Temperatur von heiß auf kalt, bis das Gerät abgekühlt ist. Die Temperaturanzeige blinkt, wenn das Gerät bereit ist.)

10. Das Gerät sollte in der Nähe der Steckdose aufgestellt werden, damit diese Steckdose leicht zu erreichen ist.

11. Ein Laminieren von metallischen Materialien oder mit Metall beschichteten Materialien kann zu einem Stromschlag führen und ist 
daher nicht zulässig.

12. Öffnen Sie nicht die Abdeckung und nehmen Sie keinen eigenhändigen Austausch von Teilen durch. Anderenfalls kann es zu einem 
Stromschlag kommen. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Gerät an einen qualifizierten Reparaturtechniker. Vor der Vornahme 
von Wartungs-/Reparaturarbeiten ist das Gerät von der Spannungsversorgung zu trennen.

13. Es wird eine Umgebungstemperatur von 20 bis 25 °C empfohlen. 
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EIGENSCHAFTEN DER NR-SERIE
1. Mit der Serie NR-901/NR-1201 können Laminiertaschen von 75 mikron bis 250 mikron im Heiß- und Kaltlaminierverfahren laminiert 

werden.
2. Über die digitale Temperaturregelung ist ein qualitativ hochwertiges Laminieren möglich.
3. Stilvolles, abgerundetes Design.
4. Laminiert diverse Gegenstände.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Die in diesem Kapitel angegebenen Sicherheitsmaßnahmen müssen gelesen, verstanden und eingehalten werden. Bewahren Sie diese 
Informationen zur zukünftigen Referenz auf.

1. Zur Vermeidung von Brand- oder Verletzungsrisiken, dürfen keine 
Fremdgegenstände im Gerät verbleiben (Tücher, usw.).

2. Versuchen Sie nicht, Gegenstände zu laminieren, die dicker sind als die empfohlene 
Gesamtdicke. Dies kann zu Beschädigungen am Gerät und einer schlechten
Laminierung führen.

3. Stecken Sie den Stecker des Laminiergeräts in die Steckdose, 
nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Spannungsversorgung für das 
Gerät geeignet ist. Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.
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Návod k obsluze
1.  Umístěte laminátor na pevný a rovný  povrch.

2. Po ověření napětí zapojte laminátor do sítě

3. Zapněte laminátor zmáčknutím hlavního spínače „POWER“ a nastavte teplotu tlačítkem  „TEMP“.

4. Indikátor teploty začne blikat. 

5. Indikátor tloušťky / teploty bliká.  Jakmile kontrolka přestane blikat, je zařízení připravené k použití.

6. Vždy nastavte teplotu v závislosti na tloušťce folie. Budete-li laminovat tenkou folii vyšší teplotou, 
folie se zkroutí nebo může zablokovat válce.

7. Vložte materiál, který chcete laminovat do laminovací kapsy a vsuňte ji do předního otvoru
přístroje

POZOR:     Laminovací folii vložte doprostřed vstupního otvoru.

8.   Jakmile je materiál zalaminován, umístěte ho na rovnou plochu, aby se ochladil. V opačném případě
 může dojít k zohýbání.

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. Přístroj by měl být umístěn v blízkosti zásuvky.

11. Nelaminujte kovové nebo kovem potažné materiály. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

12. Sami neotvírejte kryt ani nevyměňujte náhradní díly. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. 
Pokud dojde k problémům se zařízením, obraťte se na kvalifikovaného opraváře. Než provedete 
údržbu / opravy, odpojte zařízení od zdroje napájení.

13. Doporučuje se okolní teplota 20 až 25 ° C.

Folii vložte do laminátoru uzavřenou stranou.
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Údržba
1. Aby nedošlo k úrazu, např. 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.

NR-1201 / 901
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3. Zařízení uchovávejte na suchém místě. 

Technické údaje
POPIS NR-901 NR-1201

Rozměry 16 x 7 x 4(Zoll) 
405 x 179 x 102(mm)

19.5 x 7 x 4(Zoll)
495 x 179 x 102(mm)

Max. laminovací šířka 9(Zoll) 
230(mm)

12,5(Zoll)
320(mm)

Síla laminovací kapsy 75-250(Mikron)
3-10(mil)

Čas zahřívání 2-3 (Min.

Laminovací rychlost 350 (mm/Min. 

Hmotnost 3,7 (kg)  4,6 (kg) 

Napájení AC 220-240V (50/60Hz)
1,4A

AC 220-240V (50/60Hz)
2,3A

Příkon 300(W) 500(W)

Max. laminovací tloušťka 0.7mm
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