
DL805 A3 Laminator 

DL 805 A3 Laminasyon Cihazı  
Kullanma Kılavuzu 

 

 

Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz. 
Gelecekte ihtiyaç duyulması halinde bu belgeyi 
saklayınız. 
 
 

24 AY GARANTİ 
Mühlen ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Mühlen marka, yeni ürününüzün, ürünle birlikte verilen talimatlara veya yönergelere uygun 

olarak kullanılması koşuluyla, yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik hataları 

bulunmadığını garanti eder. Bu garanti, Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki haklarınıza 

ek olarak verilmektedir. 

Mühlen, garanti süresi içinde arızalanırsa, bu ürün için geri ödeme, tamir veya değişim 

(mümkünse) seçimli haklarınızı size sağlayacaktır. Mühlen garantiyi size sunmak için makul 

bir masraf ücretini yüklenecektir. Bu garanti, kusurun değişiklik, kaza, yanlış kullanım, 

kötüye kullanma veya ihmal sonucu oluşması durumunda geçerli olmayacaktır. 

Lütfen ürün faturanızı ve fişinizi satın alma kanıtı olarak saklayınız ve 0212 479 25 25 

(Türkiye) numaralı telefondan Müşteri Hizmet Merkezimizle veya alternatif olarak, 

ürününüzle ilgili herhangi bir sorunla ilgili olarak parasistem.com Müşteri Hizmetleri hattı 

aracılığıyla iletişime geçin. Bu ürünün iade edilmesinde ortaya çıkan garanti talepleri ve 

masraf talepleri Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa/İSTANBUL 

adresindeki Müşteri Hizmetleri Merkezimize gönderilebilir. 

Ürünlerimiz, Türkiye Tüketici Yasası uyarınca hariç tutulamayacak garanti koşullarını 

sağlamaktadır. Önemli bir arıza ve makul bir şekilde öngörülebilecek herhangi bir zarar veya 

ziyanın tazminatını değiştirme veya geri ödeme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, malların kabul 

edilebilir kalitede olmaması ve arızanın önemli bir sorun anlamına gelmemesi durumunda, 

ürünün onarımı veya değiştirilmesi hakkınız vardır. 

Türkiye müşterileri için bu garanti, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca mevcut yasal 

haklara ek olarak verilir. 

© KARADENİZ DIŞ TİCARET ™,BİR TİCARİ MARKASIDIR.  

 



 

 

 

Voltaj 220-240V~,50Hz Akım 2.5 A 

Isınma Süresi 3-6 dk./80Mic Mak. Giriş Genişliği 328 mm 

Mak. Kalınlık 0.5 mm (film) Önerilen Film Soğuk/80Mic/100Mic/125Mic 

Laminasyon Hızı 300 mm/dk. Silindir Sayısı 2 

Boyutlar Y98xE479xL152 mm Ağırlık 2.2 kg 

Bu yüksek performanslı laminasyon cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu cihaz, 
aerodinamik bir tasarıma, kısa ısınma süresine, program kontrollü çalışma sistemine, dokunmatik 
tuşlara ve geri sarma işlevine sahiptir. İsim kartından A3 boyuta kadar 80 Mic. ila 100 Mic. ve 125 
Mic. arasında değişen filmlere uyum sağlar. 

1. Üst Besleme 
2. Alt Besleme 
3. Aç/Kapa Tuşu 
4. Mod Seçme Tuşu ve Çalışma/Soğuk Durumu, 80/100, 125 Mic LED 
Gösterge 
5. İleri/Geri Sarma Kolu 
6. Laminasyon Filmi Girişi 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

GÜVENLİK UYARILARI 

1. Bu cihaz iyi havalandırılan düz bir zemine yatay olarak konumlandırılmalıdır. 

2. Bu cihaz sadece 220-240V~ 50Hz güç kullanmalı ve sadece iç mekânlarda 

kullanılmalıdır. 

3. Bu cihaz sadece ev ve ofis kullanımı içindir. 

4. Takılabilir ekipmanlardan priz çıkışı cihazın yanına yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. 

5. BU CİHAZIN İÇİNİ KESİNLİKLE AÇMAYIN! 
 

KULLANIM KOŞULLARI 

Bu cihaz, hem soğuk hem de sıcak filmleri isim kartlığı boyutundan A3 boyutuna kadar 

lamine eder. 80 Mic., 100 Mic. ve 125 Mic. sıcak filmler için en iyi laminasyonu sağlar. 

Fotoğrafınızı, belgenizi ve kartınız orijinal renginde uzun süre yıpranmaya karşı korur. 

ÜRÜN ÇALIŞMA KOŞULLARI 

AÇMA VE KAPAMA 
To turn off the laminator, press On / Off switch, power will be cut off and laminator is 
shut off.  

Fişi prize takın, sağdaki ON/OFF düğmesine basın, MODE düğmesi ve gücün bağlı ve 
açık olduğunu gösteren Soğuk/Güç LED ışığı yanacaktır. Cihazı kapatmak için, ON/OFF 
düğmesine basın, güç kesilecek ve cihaz kapanacaktır. 

LED BİLDİRİM IŞIĞI 
Soldan sağa, ilk LED güç/soğuk, diğer iki LED ise film tipini ve hazır olma durumunu 
gösterir. İlk LED açık ve sabit yanıyor olduğunda, cihazın gücü açık ve soğuk 
laminasyona hazır demektir. İkinci LED, 80Mic ve 100Mic çantası için, üçüncü LED 125 
Mic çantası için gösterir. Yanıp söndüğünde ise, makinenin hazırlanma sürecinde 
olduğunu gösterir. Işık sabit yandığında, makinenin laminasyona hazır olduğu anlamına 
gelir.  

SOĞUK LAMİNASYON 
Cihaz açıldığında yeşil LED ışık yanacak (yanıp sönmeyecek), ürünü soğuk kesede 
lamine etmek için ön beslemeyi kapatın, keseyi laminasyon girişine yerleştirin, soğuk 
laminasyon başlayacaktır.  

SICAK LAMİNASYON 

Sıcak laminasyon için cihazın en az 1 dakika boyunca soğukta (yeşil LED) çalıştığından 

emin olun. Ardından 80mic/100mic olarak değiştirmek için MODE düğmesine, 125mic 

olarak değiştirmek için MODE düğmesine art arda ve soğuk olarak değiştirmek için ise 

MODE düğmesine tekrar basın. Sıcak moda geçildiğinde cihazın ısınması 3-6 dakika 

sürer. Yeşil LED yanıp sönen konumdan sabit konuma geçtiğinde, cihazınız kullanıma 

hazırdır. İstediğiniz film kalınlığını seçin, ürünü yerleştirin ve önce film kaplanacak 

taraftan giriş yapın.  
FİLM SIKIŞMASI 
Bu cihaz, yanlış beslemeleri veya sıkışmış filmleri tersine sarmak için patentli özel bir 
cihaz olarak tasarlanmıştır. Bir yanlış besleme veya sıkışma meydana geldiğinde, 
göstergeye göre aşağı doğru bastırın ve REVERSE/FORWARD düğmesini geriye 
çevirin ve böylece yanlış besleme veya sıkışmış filmler tersine çıkacaktır. Laminasyona 
devam etmek için, aşağıya basın ve göstergeye göre REVERSE/FORWARD düğmesini 
ileri itin. 

BAKIM VE UYARILAR 
1. Bu cihaz, cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için sorumlu bir kişi tarafından 
refakat edilmedikçe, küçük çocuklar veya diğer yetkisiz kişiler tarafından kullanılmak 
üzere tasarlanmamıştır. 
2. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için küçük çocuklar denetlenmelidir. 
3. Elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya 
benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. 
4. Temizleme veya taşıma esnasında bu cihazın kapalı olduğundan emin olun. 
5. Kirli filmleri lamine etmeyin, laminasyondan önce temizleyin. 
6. Bu cihazı nemli ortamlarda kullanmayın. 
7. En iyi laminasyon için, 0,5 mm kalınlıktan (film kalınlığı dâhil) daha fazla hiçbir şeyi 
lamine etmeyin. 
8. Isıya duyarlı kâğıdı lamine etmeyin. 
9. Filmin açık tarafını laminasyon girişine sokmayın çünkü bu içerisinde sıkışmaya veya 
kıvrılmaya neden olabilir. 
 
SAKLAMA ŞARTLARI 
1. Kullanımınız bittiğinde, lütfen makineyi Soğuk duruma getirin, 10 dakika soğumaya 
bırakın, gücü kapatın ve makineyi kutusuna koyun. 
2. Bu makine kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edilmelidir. 



 

 


