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Uyarılar & Bakım
Silindirleri Temizleme:
1. Başlamadan önce, makinenin güç düğmesini açın
2. Önce A4 boyutunda kağıdı katlayın ve katlanmış tarafını besleme ağzına koyun, silindire
yapışmış olan plastik tutkallarını silene kadar bu işlemi tekrarkayınız.
Makineyi Temizleme:
1. Ürünün bakımını yapmadan önce, makineyi daima elektrik fişinden çekiniz
2. Makine soğuduktan sonar, temizlemek için yumuşak bir bez kullanın

A 4 LAMİNASYON MAKİNESİ
KULLANIM KILAVUZU

Dikkat edilecek diğer şeyler:
1. Makineyi kullandıktan sonra daima elektriğini kapatın, Makineyi asla sürekli olarak 1 saat
kadar çalıştırmayın. Her laminasyondan sonra lütfen 15 saniye bekleyiniz, Makinenin
soğuması için en fazla 30 dakika çalıştıktan sonra güç düğmesini kapatınız.
2. Makineyi nemli ortamlardan koruyunuz. Makineyi kullanmadan kuru olduğundan emin
olunuız. Makineyi klimalı ortamlarda kapalı tutmayınız.
3 Bu makine için tasarlanmış laminasyon filmler haricinde makine içine başka bir nesne
koymayınız, çok ince (fax kağıdı ve 30mikrondan ince belgeler) ya da çok yumuşak
belgeler besleme ağzına koymayınız, bu yan girmesine ya da ters dönmesine neden olur.
4. Makineyi kullanırken asla dergi veya elbise gibi şeyler ile örtmeyiniz.
5. Laminasyonu oda sıcaklığında muhafaza ediniz. (10-35°C arasında).

Laminasyon Filmi Şar tname si:
1) Laminasyon filminin, kaplamak istediğiniz belgeden yeteri kadar dışarı taştığından
emin olunuz (3-5mm). Bu doğru laminasyon kaplama için gerekli şarttır.
2) Lütfen önerilen standartlarda laminasyon kağıdı, besleme haznesine koyarak hafifçe
ileri titiniz. Kağıdı fazla ittirmeniz kırışmasına neden olabilir.
Giriş Yönü
(Katlanmış Yüzü)

Kenarlar (3~5mm)

Kılıf Kese
Film

Kese filmini tekrar kullanmayınız.
Maksimum Laminasyon yüzü.: 90-125 Mikron her yüz.
Max Laminasyon Boyutu: 245 mm.

ELEGANT 418
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Parça isimleri

1. Laminasyon Girişi
2. Sıkışma Önleme Kolu

3. Hazır Sinyali
4. Güç Sinyali
5. Güç Anahtarı

Parametre
Boyut:

346*150*85mm

Laminas. Hızı:

250mm/dakika

N.Ağırlık:

1.67kg

Isı:

Karışık

Giriş Genişliği:

245mm

Voltaj:

220V / 50Hz

Maks. kalınlık:

0.4mm

Hazırlama:

3~5 Min

Karakter ler ve İşlevleri
Bu makine özellikle her yaprağı 80 mikrondan 125 mikrona kadar laminasyon yapmak için
üretilmiştir. Kaplanacak olan belgenin, resmin, kartın vb. Boyutları A4 ebatından daha büyük
olmamalıdır.

Önemli
1. Bu makineyi yatay çalıştırmak için yeterli alan sağlayınız.
2. Kullanılacak voltajın 220V 60Hz olduğundan emin olunuz.
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Kullanma
1. Makinanin fişini elektrik prizine takınız.
2.
3.

Güç düğmesini açınız ⑤. Kırmızı sinyal ④ Motor dönmeye baslar.
Makinenin Isınması İçin 4-8 dakika kadar bekleyiniz. Makine bir kere yeterli
ısıya ulaşınca yeşil ışık yanacaktır.③

Kaplamak istediğiniz belgeli laminasyon filmleri arasına yerleştiriniz ve
köşelerden 1/8”-3/8” içeride olduğundan emin olunuz.
5. Laminasyon filminin kapalı alanı makineye gelecek şekilde, ortalayarak giriş
ağzına koyunuz ① makine otomatik olarak kaplamaya başlayacaktır.
4.

Uyarılar :
1. Gerilimi önlemek amacıyla, Lütfen filmin açık tarafını makineye koymayınız
ve filmin, kaplanacak olan evraktan taştığından emin olunuz. Kese filmini
makineye dik şekilde ve ortayalarak hafifçe itiniz.
2.

Farklı tiplerde kağıt ürünleri, eşit mühür yada bulutlu görünebilir. Bu
durumda daha iyi etki için, laminasyon için film kesesini takınız

3. Laminasyon yapmadığınız durumlarda, ünitenin güçünü kapatınız.
4. Laminasyon edildikten sonra dışarı çıkan slaytlar, çok sıcak olabilir ve
kolayca şeki bozulabilir. Lütfen elinizi kesmemeye dikkat ederek,
laminasyon filmini dikkatlice dışarı alınız.
5. Soğuk laminasyon özelliği için, sıcak laminasyon yaptıktan sonra,

Makinenin soğuması için en az 30 dakika bekleyiniz
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