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Dikkat & Bakım
Rulmanları Temizleme:
1. Makineyi daha önce açıklandığı gibi çalıştırın.
2. Bir A4 kağıdı katlayın ve önce katlanmış tarafa girişe besleyin. Kağıda daha fazla yapışkanlık
kalmayıncaya kadar bu prosedürü tekrarlayın..
Makineyi Temizleme:
1. Her zaman temizlemeden önce makinenin elektrik bağlantısını kesmeyi unutmayın.
Temizlemeden önce laminerin soğumasını bekleyin.
2. Makine soğuduğunda, makineyi temizlemek için yumuşak bir bez kullanın
Lütfen Aklınızda Bulundurun:
1. Makineyi her kullanımdan sonra kapatın. Makineyi asla bir saatten fazla kullanmayın. Her
laminasyon arasında 15 saniye bekleyin. Makineyi saklamadan önce kapattıktan sonra en az 30
dakika soğumaya bırakın.
2. Makineyi nemliden koruyun. Kullanmadan önce daima makinenin kuru olduğundan emin
olun. Makineyi klimaların yanına koymayın.
3. Bu makine için tasarlanan laminasyonlu torbalar haricinde, makineye asla başka nesneler veya
malzemeler koymayın. Çok ince belgeler (örneğin, 30 mikrondan daha ince olan faks kağıtları)
veya çok yumuşak malzemeler makineye bükülüp makineyi tıkayacağından makineye
beslenemez.
4. Bu makineyi asla kullanım sırasında dergi, elbise vb. Şeylerle örtmeyin.
5. Lütfen normal oda sıcaklığında laminat yapın (yaklaşık 10-35 ° C).

Laminasyon Makinesi Kullanım
Kılavuzu
Model No.: ELEGANT-415

Laminasyon Filmi Kullanımı :
1. Laminasyon kese boyutunu seçerken kese kenarı ve lamine edilecek
malzeme arasında yeterli boşluk (3-5mm) kaldığından lütfen emin olun.
2. Standart bir poşet kullanılmalıdır, çünkü düşük kalitedeki poşetler veya
yetersiz yoğunluğu lamine olduğunda buruşabilir veya kırılgan hale
gelebilir.

Kullanmadan Önce Dikkatle Okuyun
Lamine film
Maj
(3~5mm)

Giriş Yönü

(Katlanmış Taraf)

Önemli:
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•

•

Laminasyon Filmi Tekrar Kullanılamaz.(Bir Seferliktir)
Azami laminasyon filmi kalınlığı: 80-100Mic
Azami Laminasyon Boyutları: 220mm

1. Makineyi yatay tutun ve makineye torbaların yerleştirilebilmesi için yeterli alan
olduğundan emin olun.
2. Çalışma voltajı olduğundan emin olun 120V / 60Hz.

Açıklama :
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1. Güç Gösterge
2. Hazır Göstergesi
3. Güç Anahtarı
4. Film Girişi...
5. Film Çıkışı
6. Sıkışıklık Açma

Kullanım:
1. Elektrik fişini elektrik prizine takın.
2. Anahtarı itin ③. “güç göstergesi ① yanar ve motor çalışır
3. Makinenin ısınması için 4-6 dakika bekleyin. Uygun sıcaklığa ulaştıktan sonra,
“hazır” göstergesi ② yanar
4. Lamine edilecek malzemeyi, kesenin mühürlü ucundan 3-5 mm'lik bir kenar
bırakacak şekilde laminasyon filmine koyun.
5. Bunları önce laminatör mühürlü ucun girişine yerleştirin④. Otomatik olarak
lamine edilecekler, exit'den çıkacaklar, ⑤ laminasyon bitmiş
6. Kese yanlışlıkla sıkıştıysa, sıkışma serbest bırakma kolunu use kullanın ve poşeti
⑥manuel olarak dışarı çekin.

Parametreler
Boyut:

359*113*62mm

Ağırlık:

Lütfen Aklınızda Bulundur un :
300mm/dakika

0.9kg

Laminasyon
Hızı:
Fonksiyon:

Giriş Genişliği:

245mm

Voltaj:

220V / 50Hz

Azami Kalınlık:

0.4mm

Isınma Süresi:

4- 6 Dakika

Sıcak Laminasyon

Özellikler :
Bu makine, 80Mic ve 100Mic arasındaki poşetlerin laminasyonu için özel olarak
tasarlanmıştır. Resimler, kartlar, belgeler, kağıtlar vb. İçin lamine edilebilir.
Kullanılan torbalar A4 ebadını geçmemelidir.

1. Poşetin buruşmasını önlemek için lütfen poşetin açık tarafını önce girişe
sokmayın. Ayrıca poşeti açmak için makas kullanmayın, aksi takdirde lamine
düzgün bir şekilde yapışmayacaktır. Torbaları yerleştirirken girişin önündeki
işaretlere dikkat edin ve poşetin giriş işaretleriyle hizalandığından ve girişe
dikey olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Bazı kağıt türleri eşit şekilde yapışmayabilir veya laminasyondan sonra
bulanık görünebilir. Bu olursa, daha iyi bir etki için keseyi laminatöre tekrar
yerleştirin.
3. Laminasyon yapmıyorsanız, üniteyi kapatmanız önerilir.
4. Kese lamine edildikten sonra çıkıştan dışarı kayarken, çok sıcak olabilir ve
kolayca şekil kaybedebilir. Lütfen ellerini incitmemek için dikkatli ol. Aşırı
kullanım veya çekerek poşete zarar vermeyin.

