
 

 
 

 

 

  R6335/SKY מקצועי הוראות הפעלה למכשיר למינציה 
 

 לקוח/ה נכבד/ה
 

 ".  PEACH"  , מתוצרת חברתמקצועי אנו מברכים אותך על החלטתך לרכוש מכשיר למינציה
 

 :כללי זהירות
 מלקרב לפתח ההזנה חלקי לבוש, עניבות, תכשיטים, שיער ארוך וכד'. עלהימניש  .1
 נתק את המכשיר מרשת החשמל.במקרה של תקלה יש ל .2
 ע"י טכנאי מוסמך של החברה. אך ורקתיקונים במכשיר הלמינציה ייערכו  .1
 

 :הוראות שימוש
 

 וודא שהמכשיר מחובר לרשת החשמל .2
 לחץ על מתג ההפעלה הנמצא בחלקו האחורי של המכשיר. .3
 לתחילת פעולת החימום הראשונית.  HOTלחץ על הכפתור  .4
 .)ע"פ הטבלה המצורפת( בהתאם לעובי המארז ו/או הניירפרטורה כוון את הטמ .5
 ולאחר מכן הכנס את המארז ,לתוך מארז הנייר, הכנס את תהבהב READYכשנורית  .6

 כשהצד הסגור של המארז תמיד לכיוון פתח ההזנה.מכשיר הלמרכז פתח ההזנה של 
 להוציאו. של המכשיר יש האחורילנוע ויצא מפתחו  הפסיקלאחר שהמארז  .7
 .אין להזין את מכשיר הלמינציה במארז נוסף לפני יציאת המארז הקודם מהמכשיר .8
 באם תוצאת הלמינציה יצאה "חלבית" העלה את הטמפרטורה במקצת והעבר שנית. .1
 

 שחרור מארזי למינציה
 

 , לחילוץ המארזאין לדחוף או למשוך בכוח מארז שנתקע בתוך המכשיר תוך כדי פעולתו
הילוך אחורי, והשאר אותו במצב זה עד ליציאת המארז בשלמותו -REVERSEמתג  לחץ על

 מפתח הכניסה.
 

 לידיעתך
 

 אין להזין מארז ריק ללא נייר.
 יש לוודא שהמארז מתאים לגודל הנייר. במקרה ולא יש להיעזר במוביל נייר.

 אין להשתמש בחלקי מארזים, אלה במארזים שלמים בלבד.
 כל חומר מלבד נייר. אין להכניס למארזים

מידת החום בלמינציה תלויה בגורמים שונים ובמיוחד בעובי המארז, עובי החומר ומידת   החום 
 הסביבתית.

 מידי תיתן תוצאה של חומר גלי. מידת חום גבוהה
 מידי תיתן תוצאה של חומר "חלבי" לא שקוף. מידת חום נמוכה

 
 ריות החברה למכשיר.הפעלת המכשיר שלא לפי הוראות אלה תבטל את אח

 
 לפנות למחלקת השירות.יש בכל בעיה או שאלה 

 
 בברכה,                                                                                                

 
 מאסטר שיווק

 

 

 



 

 

 

 
 טבלת עזר לקביעת מהירות וטמפרטורה למכשיר 

 
 טבלת קיצורים לפאנל שליטה

 
 
 
 
 
 

POWER  לחיצה ארוכה תפעיל או תכבה את המכונה בעת כיבוי המכונה תיכנס למצבCOLD  
 לאחר שהמכונה תתקרר היא תכבה את עצמה באופן אוטומטי 

 
 מתג אחורי לפני קירור המכונה ע"י חל איסור מוחלט לבצע כיבוי 

 . כיבוי כפוי יגרום לעיוות הגלילים במשך הזמן

STOP  מלעצור המכשיר לזמן ממשוך כשהמכשיר חם עמומלץ להימנ –עצירה מוחלטת 

REV במקרה של הזנת נייר שגויה או כשהחומר נתקע, לחיצה  ארוכה מפעילה המנוע בהילוך אחורי 

HOT  4מעלות ולמהירות  100בלחיצה על כפתור זה יעבור המכשיר אוטומטית ל 

COLD  0עבור מארזי למינציה קרה. המהירות תיקבע אוטומטית ל 

MEAS. מודד את הטמפרטורה האמיתית ברגע נתון 

TEMP  כיוון הטמפרטורה על ידי החצים למעלה ומטה ניתן לקבוע את הטמפרטורה הרצויה 

SPEED  סיבוב הגלילים והמנוע ניתן לקבוע את מהירות  1-9בערכים של 

 

 למינציה עם מוביל למינציה בלי מוביל סוג הנייר עובי המארז

 טמפ' מיקרון 75-100
C 

 מהירות טמפ' מהירות

A4 A3 A4 A3 

 4 5 130 4 6 100 גרם 80נייר צילום 

 4 5 130 4 5 100 גרם 120נייר 

 200נייר/ בריסטול 
 גרם

100 4 3 130 4 3 

125-150 
 מיקרון

 3 4 130 4 5 120 גרם 80נייר צילום 

 3 4 140 3 4 120 גרם 120נייר 

 200נייר/ בריסטול 
 גרם

130 4 3 140 3 2 

175-250 
 מיקרון

 2 3 140 3 4 120 גרם 80נייר צילום 

 2 3 150 2 2 140 גרם 120נייר 

 200נייר/ בריסטול 
 גרם

150 2 1 150 2  1 


