
Fellowes laminaatorite kasutusjuhend 
 

Juhised ohutuks kasutamiseks 
• Enne kasutamist tutvuge antud kasutusjuhendiga. 

• Ärge jätke toitekaablit nii et see võib põhjustada komistamist. 

• Ärge proovige seadme korpust ise avada. 

• Ärge kasutage seadet, kui see on märg. 

• Kui Te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja eemaldage seinast toitekaabel. 

• Ärge katke seadme õhutusavasid. 

• Ärge puutuge õhutusavasid, kui seade töötab. 

• Ärge asetage õhutusavadesse võõresemeid. 

• Ärge kasutage seadet, kui seade, toitekaabel või seinapistik on viga saanud. 

• Laske kiletaskul enne selle puutumist maha jahtuda – see võib olla kuum. 

Kasutamine 
 
Enne lamineerima asumist on soovitatav läbi viia testlamineerimine, et seadmega tutvuda ja teha kindlaks, kas 

seade töötab õigesti. 

 

1. Eemaldage seade pakendist ja ühendage sobivasse seinapistikusse 

2. Käivitage seade vajutades on/off nupule 

3. Valige sobiv temperatuur vastavalt lamineerimistasku paksusele. Seade kuumeneb sobiva temperatuurini 

umbes 3-5 minuti jooksul. Tuluke Wait vilgub 

4. Peale valmisoleku tule süttimist ja helisignaali võib alustada lamineerimist. Sisestage lamineerimistasku 

otseasendis seadmetsentrist kinnine ots eespool.  

5. Tasku läbib seadme automaatselt. Eemaldage tasku peale lamineerimise valmimist (kui tasku on 

seadmest täielikult väljas). 

6. Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinapistikust. 

 

Ettevaatust: Kui vahetate lamineerimise käigus õhemale taskule, andke seadmele aega maha jahtuda õige 

temperatuurini. Kui vahetate kuumalt külmale lamineerimisele, tehke kindlaks, et seade oleks täielikult maha 

jahtunud. 

 



Külmlamineerimine (seadmetel millel on vastav režiim) 
 
Avage tasku ja sisestage lamineeritav leht tasku mittekleepuvale poolele sisu pealpool. Sisestage tasku 

seadmesse kinnine külg eespool. Parima tulemuse saavutamiseks eemaldage kaitsva lehe külg, mis asub kõige 

lähemal seadme suudmele. Tõmmake lehte sama kiirusega, millega seade taskut endasse tõmbab. Te võite ka 

kogu kaitselehe eemaldada enne seadmesse asetamist, aga see suurendab õhumullide tekke võimalust. 

 

Muu info 
 
Kui tasku mingil põhjusel kinni jääb, kasutage tagasipöörduse lülitit kasutage seadme vabstuse nuppu või lülitit. 

 

Lamineerimine: 

Nii külma kui kuuma lamineerimise korral jätke lamineerimistasku servadesse minimaalselt 3mm vaba ruumi. 

Mitme objekti lamineerimisel jätke nende vahele 6mm vaba ruumi. 

Tasku lõikevajadusel tehke seda peale lamineerimist. Lõigatud taskud võivad laminaatorisse liimi eraldada. 

Lisaks on taskuid palju lihtsam täpselt lõigata peale lamineerimist. 

Veatuvastus 
 

• Kui tasku ei ole korralikult suletud, on temperatuur liiga madal või tasku ja lamineeritava sisu 

servadesse ei ole jäetud piisavalt vaba ruumi. 

• Kui tasku on hägune, on temperatuur liiga madal või tasku liiga täis. 

• Kui tasku on laineline, on temperatuur liiga kõrge. 

• Kui taskul on plekid, on seadmesse imbunud liimi seadme rullikutele. Laske seadmelt läbi puhast paberit 

kuni liimiplekid on eemaldatud. 

• Kui tasku on keerdunud ümber rullikute, kasutage tagasipöörduse lülitit. Puhastage rullikud puhta valge 

paberiga (soovitavalt 120gsm või paksem) 

 

NB. Laminaator pole mõeldud paksu kartongi lamineerimiseks.  


