
 
 
 

Інструкція по експлуатації ламінатора DA PRO-330 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пакетні ламінатори PRO 330 формату А3 призначений для професійного використання. 
• регулювання температури 
• реверс 
• максимальна товщина ламінованого документа 1 мм 
• час нагріву 5 хв 
•металічний корпус 
 
Технічні характеристики 
Модель PRO 330 
Ширина ламінування, мм 330 
Макс.толщіна плівки, мікрон 32 - 250 
система нагріву гарячі вали з внутрішнім нагрівом 
Швидкість, мм / хв 650 
Розвал валів, мм 1 
температура 0-160 
Час нагріву, хв 5 
Розмір, мм 500х200х110мм. 
вага, кг 9.1 
Гарантія 12 місяців 

 
Пакетні ламінатори дозволяють виконувати гаряче ламінування, холодне ламінування, ламінування з 
приклеюванням до поверхні-основі (Маунтінг), фольгування; можлива робота з захисним конвертом 
і без нього. 
ХОЛОДНЕ ЛАМІНУВАННЯ. 
Плівка для холодного ламінування одностороння, має клейкий шар. Притиск валів забезпечує 
акуратне ламінування документа при кімнатній температурі. 
ГАРЯЧЕ ЛАМІНУВАННЯ. 
Це найпоширеніший спосіб. Ламінування відбувається завдяки 
нагріванню плівки, в результаті якого плавиться клейовий шар, що міститься в плівці і притиску 
валів. 
Маунтінг.  
Цей метод вдосконалює картини, малюнки, фотографії. Матеріали приклеюються до картонній 
основі або алюмінієвій пластині і можуть служити вивісками, виставковими зразками і т.д. 
Фольгування. Це нанесення спеціальної фольги на порошкову друк за допомогою ламінатора. Текст 
або малюнок друкується на папері за допомогою лазерного принтера або іншого пристрою з 
тонером-порошком (підходить і копія, зроблена на розмножувальної техніки). На ламинаторе 
встановлюється температура не нижче 140 ГРС °, накладається фольга на оригінал не кольоровий 
стороною, поміщається в захисний конверт і подаємо в ламінатор. 



 
ГАРЯЧЕ ЛАМІНУВАННЯ З КОНВЕРТОМ. 
Ламінування можна робити в спеціальному захисному конверті. Це оберігає від забруднення як 
документ, так і вали ламінатора. 
 
ЛАМІНУВАННЯ. 
Подайте кишеньку з документом склеєної стороною в ламінатор. Не намагайтеся проштовхнути 
кишеньку силою, не допускайте нерівній подачі-документ може зім'ятися або скрутитися. Для 
бездоганного результату зробіть спочатку кілька пробних зразків. 
 
ВКЛЮЧЕННЯ І ПОЧАТОК РОБОТИ. 
Вставте шнур живлення в розетку. 
На панелі ламінатора ви побачите: 
-клавішу «HEATER-COLD». За допомогою цієї кнопки ви вибираєте режим роботи  
(гаряче ламінування або холодне). 
-клавішу «FWD-REV». У разі застрявання, намотування документа на вали, приведіть клавішу в 
положення REV-зворотний рух. Вали почнеться зворотній хід, і ви без праці звільніть документ. 
-клавішу «POWER-OFF». Для роботи валів необхідно положення POWER, для зупинки валів - 
положення OFF. 
Іншими словами, для виконання гарячого ламінування ви повинні включити всі клавіші. 
Далі потрібно встановити температуру. 
Основне правило ламінації таке: чим тонше матеріал-тим менше тепла / чим товще матеріал-тим 
більше тепла. 
 
Виробники пропонують орієнтуватися на наступні рекомендації по температурним режимам: 
75mic-80mic - 110C ° 
100mic-125mic - 120C ° 
125mic-150mic - 130C ° 
150mic-175mic - 140C ° 
200mic-250mic - 160C ° 
 
ВІДКЛЮЧЕННЯ: 
!!! Щоб вимкнути ламинатор потрібно встановити перемикач температури на «0» і почекати 10 хв. 
поки вали охолонуть. 
!!! Позоставте вали при поточній температурі. 
Для того, що б очистити вали, потрібно підняти верхню кришку, відкрутивши болти (ламинатор 
вимкнений!). Протирати можна за допомогою спирту та м'якої дрантя. Ніколи не використовуйте 
ріжучі предмети такі як ножі, що б чистити вали. 
 
Запобіжні заходи 
1. НЕ торкайтеся руками валів ламінатора, це може привести до тілесних ушкоджень. 
2. Запобігайте можливість отримання електрошоку, Не розпилюйте біля обладнання воду, не 
торкайтеся обладнання мокрими руками. 
3. Не зберігайте обладнання і не працюйте на ньому, якщо по близькості є діти. 
4. Не відкривайте кришку ламінатора і не ремонтуйте обладнання самі. 
 
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ламінування. 
? Якщо заламінований документ занадто тьмяний, не зовсім прозорий, температура ламінування була 
недостатньо високою (нижче рекомендованої). 
! Збільште температуру, дочекайтеся, поки індикатор готовності знову почне блимати. 
? Якщо заламінований документ має «зморшки», складки, значить температура була занадто 
високою. 
! Зменшіть температуру, дочекайтеся, поки ламинатор охолоне. 


