Calortrans
HobbyCraft

Handleiding

Veiligheid
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Voor veilig gebruik van de Calortrans HobbyCraft transferpers moeten de volgende
voorzorgsmaatregelen genomen worden:
Vóór gebruik:
•
•
•
•
•

•

•

Lees de complete transferpershandleiding vóór gebruik van de machine.
Gebruik de transferpers uitsluitend voor textiel transfers en sublimatie 		
producten welke geschikt zijn voor sublimatie.
De transferpers stroomkabel dient direct verbonden zijn met een stopcontact
zonder gebruik van een verlengstuk.
Controleer vóór aansluiting van de machine of de spanning van de		
stroomkabel 230 volt en de stroom minimaal 10 ampère is.
Gebruik de machine niet wanneer de stroomkabel beschadigd of defect is.
Maak in geval van beschadiging of storing de pers niet open, maar, neem
direct contact op met uw levernacier. Indien de pers opengemaakt is, zal
de garantie direct komen te vervallen.
Gebruik de transferpers niet in bijzijn van kinderen of onbevoegden, wegens
gevaar voor het oplopen van brandwonden. Indien de transferpers toch in de
nabijheid van kinderen wordt gebruikt, moet een minimale afstand van 1,5
meter worden aangehouden.
Voorkom contact van de transferpers met vocht, vuil, stof, mechanische 		
trillingen of schokken.

Tijdens gebruik:
•
•
•
•

Gebruik altijd de aan/uit knop om de transferpers uit te zetten; trek nooit de
stroomkabel eruit om dit te doen.
Vermijdt tijdens gebruik contact met het hitte-element, wegens gevaar voor het
oplopen van brandwonden.
Vermijd contact van de stroomkabel met het hitte element(zie “Machine in
detail”, pagina 4).
Laat bij gebruik de transferpers nooit onbeheerd achter.

Overige instructies:
•

•
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Bij optillen en verplaatsen van de transferpers moet wegens verbrandings
gevaar het hitte-element vermeden worden en slechts het frame vastgepakt
worden. Voor verzending dient de transferpers moet volledig afgekoeld te zijn
en verpakt te zitten in de orginele verpakking.
Bewaar deze veiligheid instructies goed.
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Machine in detail

4

Display

Stroomtoevoer

Hendel

Aan/Uit schakelaar

Display in detail

Digitale display

Temperatuursensor

Sec alarm sensor

Minus(-)knop
Plus(+)knop
Set modus knop

Technische specifcaties:		

2000 W / 240V/50Hz

Gewicht:			12Kg
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Voorwoord handleiding
Deze handleiding is gemaakt om gebruik van de Calortrans HobbyCraft
transferpers zo gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. Het wordt daarom
aangeraden deze handleiding zorgvuldig te lezen en de instructies stap voor
stap te volgen, aldus het beste eindresultaat te verkrijgen.
•
•
•
•
•
•

•
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Werk voorzichtig en vermijd direct contact met het hitte-element, 		
wegens gevaar voor het oplopen van brandwonden.
Gebruik de transferpers alleen wanneer deze geplaatst is op een
stabiele ondergrond.
Controleer de pers bij ontvangst op transportschade. Laat de 		
transfer pers vervolgens 7 uur acclimatiseren op kamer temperatuur
om vochtproblemen of enige kans op kortsluiting te voorkomen.
Gebruik de transferpers bij voorkeur met één, indien nodig twee
handen.
De optimale aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens gebruik van
de transferpers ligt tussen 15-50°C, met een relatieve 			
luchtvochtigheid van maximaal 70%.
Plaats in geen geval vloeibare materialen of solide objecten in de
transferpers. Mocht dit toch gebeuren, zet dan de machine direct uit
en neem de stroomkabel uit het stopcontact. Neem daarna direct
contact op met uw leverancier
De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid over wanneer eigendom
schade of persoonlijk letsel is veroorzaakt door onjuist gebruik van de
transferpers

Gebruikershandleiding
Stap 1. Verbind de stroom kabel
Controleer of de spanning 230V is
voordat de machine aangesloten word.
Het stopcontact moet worden beveiligd
met ten minste 10 ampère.
Maak geen gebruik van een verlengkabel, dit kan zorgen voor oververhitting
van stroomkabel en/of verlies van
voltage.

Opmerking:

Waarschuwing:

Als de stroomkabel beschadigd is dient
deze te vervangen te worden door de
fabrikant of door een monteur. Dit is om
enige risico om een elektrische schok te
voorkomen.Gebruik een 250V stroomkabel – 10 AMP voor vervanging.

Aan gebruik van deze informatie kan
resulteren in :
•
•

Beschadiging van de control
box
Kortsluiting

Stap 2. Inbedrijfstelling
•

Open de transferpers.

•

Zoek de aan/uit knop van transferpers.

•

Zet de transferpers aan.
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Gebruikershandleiding
Stap 3. temperatuur en tijd instellingen
1.
2.
3.

Druk op MODE om de temperatuur in te stellen door op
de rode + en – knoppen te drukken. Kan gewenste
temperatuur aangepast ingesteld worden.
Druk nogmaals op MODE om de tijd in te stellen. Door op
de rode + en op – knoppen te drukken, kan het gewenste
aantal secondes ingesteld worden.
Druk nogmaals op MODE om terug te gaan in het werk 		
menu.

Let op:
Zodra de hendel wordt gesloten, wordt de het product opgewarmd door het hitte-element. De tijd wordt automatisch afgeteld en zodra de transferpers klaar is,
geeft de machine een signaal.

Digitale display

Temperatuursensor

Sec alarm sensor

Minus(-)knop
Plus(+)knop
Set modus knop
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Gebruikershandleiding
Stap 4. bedrukken
Als eenmaal de transferpers de werktemperatuur bereikt heeft.
•
•

Plaats het product onder de transferpers.
Haal de hendel omhoog wanneer het signaal wordt gegeven dat 		
de tijd is verstreken en het transfer proces is voltooid.
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CE Keurmerk
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