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M55 Mokkenpers Handleiding

Gefeliciteerd met uw gloednieuwe Calortrans M55 transferpress.
Een heel goede keuze! Neem even de � jd om deze handleiding door te nemen 

zodat u zeker weet dat alle mokken er prach� g uit komen.
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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.

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.

veiligheid
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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 afl evering 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 transfer-
pers 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

specifi ca� es

Technisch: 300 W / 230 V / 50 hz
Afme� ng in verpakking 410 mm x 205 mm x 350 mm (l x b x h)
Gewicht: 6 kg

Als het netsnoer beschadigd is, moet 
het worden vervangen door de fabri-
kant 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
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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.

step 2. pas de druk aan

Zorg ervoor dat de druk correct is
voordat u op de mok drukt. Het hi� e element  
moet perfect rond de mok aansluiten zonder 
tussenruimte.

stap 3. zet de machine aan

• Open de transferpers.
• Zoek de aan / uitknop.
• Schakel de overdracht in.
(0 is uit 1 is aan)
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stap 4. temperatuur en � jd instellen

1. Houd de menuknop ingedrukt (     )
de temperatuurinstelling zal nu
verschijnen (SP). Gebruik de pijltoetsen om
de temperatuur te verhogen of verlagen.

2. Druk nogmaals op de menuknop om de 
� jd in te stellen (ST). Gebruik de pijltjestoet-
sen om de � jd te verhogen of verlagen.

3. Druk nog een laatste keer op de menuknop 
en de pers is klaar voor gebruik.

� 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 sublima� emokken moeten gedurende 180-200 
seconden worden geperst bij 180 - 200 ºC (356 - 392 ºF). Neem contact op met 
uw transferdealer voor de aanbevolen instellingen.

stap 5. gebruik

1. Plaats het product met het transfervel in de transferpers.

2. Pas indien nodig de druk aan met de drukknop.

3. Druk de hendel helemaal naar voren.

4. Zodra de � jd is verstreken, gee�  de pers een signaal. Open de pers
en verwijder het product.

5. Verwijder direct het transfervel
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warmte-element verwisselen

Er zijn meerdere elementen beschikbaar voor de mokkenpers (70, 80, 90, 
100mm of zelf conisch. Wissel eenvoudig de elementen met de volgende 
stappen.

1. zet de pers uit 2. verwijder de stroomkabel

3. schuif het element uit 4 . schroef het koord los

5. plaats het nieuwe element
Volg stappen 1 t/m 5 in 
omgekeerde volgorde.
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cer� fi caten
Dit product is RohS-gecer� fi ceerd
RoHS wordt vaak de ‘loodvrije richtlijn’ ge-
noemd, maar deze beperkt het gebruik van 
een groot aantal gevaarlijke stoff en

Dit product is CE-gecer� fi ceerd.

CE-markering is een cer� fi ceringsmerk dat 
aangee�  dat het product voldoet aan de 
gezondheids-, veiligheids- en milieubescher-
mingsnormen 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 wereld-
wijd 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 ge-
bruikt op bepaalde elektronische apparaten 
die in de Verenigde Staten worden verkocht.


