hobbycra� II handleiding
Gefeliciteerd met uw gloednieuwe Calortrans Hobbycra� II transferpers.
Een heel goede keuze! Neem even de �jd om deze handleiding door te nemen,
voor je vol van start gaat.

1.

veiligheid

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Voor een veilig gebruik van de Calortrans Hobbycra� II Heatpress moeten de volgende
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Voor gebruik:
• Lees de hele handleiding voordat u de pers gebruikt
• Gebruik de pers alleen voor tex�eltransfers of producten die geschikt zijn voor sublima�e
• Het netsnoer moet rechtstreeks op het stopcontact worden aangesloten zonder
verlengsnoer.
• Controleer voordat u de machine aansluit of de spanning van de voedingskabel 230 volt is
en de stroom minimaal 10 ampère is.
• Gebruik de machine niet als de stroomkabel beschadigd of defect is. Open de pers niet in
geval van schade of storingen, maar neem onmiddellijk contact op met uw dealer. Als de
pers is geopend, vervalt de garan�e.
• Gebruik, vanwege het risico op brandwonden. de transferpers niet in aanwezigheid van
kinderen of onbevoegden, Als de transferpers toch wordt gebruikt in de
in de buurt van kinderen, moet een minimale afstand van 1,5 meter worden aangehouden.
• Vermijd contact van de transferpers met vocht, vuil, stof, mechanische trillingen of
schokken.

Belangrijk! Als u de pers langer dan 15 minuten onbeheerd achterlaat (geen interac�e
met de knoppen), wordt een veiligheidsmechanisme geac�veerd dat automa�sch de
temperatuur tot 100 ° C verlaagt
Tijdens het persen:
• Gebruik al�jd de aan / uitknop om de transferpers uit te schakelen, haal nooit de stekker
direct uit het stopcontact terwijl de pers nog aan staat.
• Raak het verwarmingselement �jdens gebruik niet aan om brandwonden te voorkomen.
• Vermijd contact van de stroomkabel met de hi�eplaat.
• Laat de pers �jdens gebruik nooit onbeheerd achter.
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3.

machine in
detail
lcd display
zet de �jd en
temperatuur

stroom

stroomkabel
hier insteken

4.

aan/uit

zet de pers aan
(I is aan II is uit)

handvat

geef druk op het
handvat

display in
detail
temperatuur

�mer

de huidige temperatuur van de hi�eplaat

menu

klik om de �jd en temperatuur in te stellen

A�el �mer (signaal
wanneer klaar)

plus / min

verhoog of verlaag de
temperatuur of �jd

start/stop

druk om het a�ellen
te starten en stoppen

5.

introduc�e
Deze handleiding is gemaakt om het gebruik van de Calortrans hobbycra� II
transferpers zo gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. We raden dan ook aan
deze handleiding aandach�g te lezen en de instruc�es stap voor stap te volgen.
• Werk voorzich�g en vermijd direct contact met het warmte-element om het
risico op brandwonden te verminderen.
• Gebruik de transferpers alleen wanneer deze op een stabiel oppervlak staat.
• Controleer bij aﬂevering de pers op transportschade. Laat de transferpers
vervolgens 30 minuten acclima�seren bij kamertemperatuur om
vochtproblemen of een kans op kortslui�ng te voorkomen.
• Gebruik de transferpers bij voorkeur met één, indien nodig twee handen.
• De op�male aanbevolen omgevingstemperatuur bij gebruik van de transferpers ligt tussen 15-50 ° C, met een rela�eve voch�gheid tot 70%.
• Plaats nooit vloeibare materialen in de transferpers. Als dit gebeurt, moet u de
machine onmiddellijk uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen.
Neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of
persoonlijk letsel als letsel wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de
transferpers
speciﬁca�es
Technisch: 1000 W / 240 V / 50 hz
Afme�ng: 37,5 cm x 37,5 cm x 22 cm (l x w x h)
Gewicht: 10 kg

6.

handleiding
step 1. plug de stroomkabel in
Controleer of de spanning 220 V is vóór de
machine is aangesloten. Het stopcontact
moet worden beschermd met minimaal 10
ampère. Gebruik geen verlengkabel, dit kan
oververhi�ng van de voedingskabel en / of
spanningsverlies veroorzaken. Druk de kabel
stevig in de aanslui�ng.
note:

waarschuwing:

Als het netsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door de fabrikant of een technicus. Dit om elk risico
op elektrische schokken te voorkomen.

Het negeren van deze informa�e kan
leiden tot:
•
•

schade aan de machine
kortslui�ng

stap 2. zet de machine aan
• Open de transferpers.
• Zoek de aan / uitknop.
• Schakel de overdracht in.
(I is uit II is aan)

7.

step 3. temperatuur en �jd instellen
1.

druk op de menu knop ( ), de temper
atuur se�ng zal nu verschijnen (SP).
Gebruik de pijltjes om de temperatuur
in te stellen.

2.

druk nogmaals op de menu knop om de
�jd in te stellen (ST). Gebruik de pijltjes
om de temperatuur in te stellen.

3.

Druk nogmaals op de menu knop, de
pers is nu klaar om te gebruiken

�jd- en temperatuurinstellingen
Welke �jd- en temperatuurinstellingen moet u gebruiken? Elke transfer hee� zijn
eigen instellingen met betrekking tot temperatuur, �jd en druk. Bijvoorbeeld:
Calortrans turboﬂex op katoen moet gedurende 3-5 seconden worden
geperst bij 150 ºC. Raadpleeg uw transferdealer voor de aanbevolen instellingen.

step 4. gebruik
1.

Plaats het product onder de transferpers.

2.

Druk de hendel helemaal naar beneden en blijf druk uitoefenen �jdens het
overdrachtsproces. Druk uitoefenen betekent een deel van uw gewicht op
de handgreep overbrengen door stevig omlaag te drukken.

3.

Druk op de startknop ( ) om het a�ellen te starten. Druk opnieuw om het
signaal te stoppen nadat de ingestelde �jd is verstreken

3.

Open de pers en het overdrachtsproces is voltooid.

8.

cer�ﬁcaten
Dit product is RohS-gecer�ﬁceerd
RoHS wordt vaak de ‘loodvrije richtlijn’ genoemd, maar deze beperkt het gebruik van
een groot aantal gevaarlijke stoﬀen

Dit product is CE-gecer�ﬁceerd.
CE-markering is een cer�ﬁceringsmerk dat
aangee� dat het product voldoet aan de
gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsnormen voor producten die worden
verkocht binnen de Europese Economische
Ruimte (EER) [1]. De CE-markering is ook
te vinden op producten die buiten de EER
worden verkocht en die zijn vervaardigd in
of zijn ontworpen om te worden verkocht in
de EER. Dit maakt de CE-markering wereldwijd herkenbaar, zelfs voor mensen die niet
bekend zijn met de Europese Economische
Ruimte. Het is in die zin vergelijkbaar met de
FCC-conformiteitsverklaring die wordt gebruikt op bepaalde elektronische apparaten
die in de Verenigde Staten worden verkocht.

9.

faq

Mijn transfer blij� niet bij het kledingstuk.
Er zijn verschillende redenen waarom uw transfer niet aan het kledingstuk blij� kleven. Zorg er eerst voor dat de
overdracht die je hebt gebruikt, geschikt is voor het materiaal dat je gaat bedrukken en dat de juiste instellingen
voor die overdracht zijn gebruikt. Sommige stoﬀen hebben een speciaal soort ﬂex nodig met speciale instellingen.
Een tweede en veel voorkomende reden waarom de overdracht niet blij� zi�en, is een drukprobleem. Naden,
knopen, ritsen en andere kledingfunc�es die hoger zijn dan uw transfer, kunnen de boosdoener zijn. Alle druk en
warmte van de pers zal naar deze hogere delen van het kledingstuk gaan, in plaats van de transfer.
Dit probleem kan worden opgelost door het kledingstuk te vullen met een Calortrans Teﬂon-kussen om de druk
goed te verdelen.
De pers laat een afdruk achter op het kledingstuk.
A�ankelijk van het kledingstuk kan dit �jdelijk zijn. Meestal verdwijnt de afdruk na het wassen. Voor sommige
kledingstukken kan het echter permanent zijn. Om dit tegen te gaan, raden we aan een Calortrans Teﬂon-sheet
te gebruiken om zowel het kledingstuk als de pers te beschermen. Een andere oplossing is het verlagen van de
temperatuur en druk. Zorg ervoor dat uw overdrachtsmateriaal geschikt is voor lagere temperaturen.
Hoe bereid ik het kledingstuk voor?
Het kledingstuk voorbereiden is essen�eel voor een goede opdruk. We raden aan het kledingstuk 3 seconden
voor te persen. Dit verwijdert alle rimpels op het oppervlak en verdampt eventueel achtergebleven vocht in het
kledingstuk.
Moet ik na persen nadat ik de backing heb verwijderd?
Ja, we raden aan het shirt nog een keer te drukken nadat de achterkant van de achterkant is verwijderd. Zorg
ervoor dat je de print bedekt met een Teﬂon-sheet om zowel het shirt als de pers te beschermen (+- 3 sec).
Mijn sublima�eoverdrachten zijn vaag langs de randen.
Oefen meer druk uit! Sublima�e-inkten verdampen en sluiten aan op het dichtstbijzijnde polyesteroppervlak. Als
er niet voldoende druk wordt uitgeoefend, “bewegen” de inktdelen en krijgen ze een vaag schaduweﬀect.
Er is iets mis met mijn hobbycra� II en ik heb hulp nodig!
Neem in het onwaarschijnlijke geval dat er iets mis is met uw hobbycra� contact op met uw dealer. We werken
met de beste wederverkopers over de hele wereld die u zullen helpen met eventuele problemen met betrekking
tot uw hobbycra�.

heatpresses, teﬂon accessories, heat transfer vinyls, sublima�on
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www.calortrans.com

