גלובוס רועי ישראל בע"מ

המלאכה  23חולון טלפון  03-6961942פקס 03-6963586

מכבש אוטומטי  50*40ס"מ  38*38 G20ס"מ G15

הוראות שימוש
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.6

.7

יש לחבר את כבל המכבש לשקע חשמל תקני.
יש להדליק את המכבש ע"י לחיצה על המתג שנמצא בצד המכבש.
לפני השימוש במכבש יש לוודא שהוא מונח על משטח יציב ומאוזן.
כיוון הטמפרטורה  :יש ללחוץ על לחצן ה OK :כאשר נורית ה:
"
" "
 TEMPמהבהבת ,יש ללחוץ על לחצני " ,Up/Down
בכדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה ולסיום יש ללחוץ על .OK
כיוון זמן חימום לפני גיהוץ  :יש ללחוץ על לחצן ה OK :כאשר נורית
"
ה  TIME1 :מהבהבת ,יש ללחוץ על לחצני " ,Up/Down
" בכדי לכוון את זמן הגיהוץ הרצוי ולסיום יש ללחוץ על .OK
"
כיוון זמן הגיהוץ  :יש ללחוץ על לחצן ה OK :כאשר נורית ה :
"
"
 TIME2מהבהבת ,יש ללחוץ על לחצני " ,Up/Down
בכדי לכוון את זמן הגיהוץ הרצוי ולסיום יש ללחוץ על .OK
אם אין צורך בחימום ראשוני לפני הגיהוץ בפועל של הסובלימציה אזי
 TIME1ו TIME2 -יכוונו לאותם זמני גיהוץ והמכבש יעבוד באותם
זמנים בשני הפרמטרים.
כיוון הלחץ  :יש ללחוץ על לחצן ה OK :כאשר נורית ה:
"
 PRESSUREמהבהבת ,יש ללחוץ על לחצני " ,Up/Down
" בכדי לכוון את הלחץ הרצוי ולסיום יש ללחוץ על .OK
"
ערכי הלחץ הינם בין  0-10כאשר הלחץ חזק יותר כאשר הערך עולה.
לאחר סיום שלבים  1-7המכבש מוכן לשימוש.

 .8יש להמתין עד אשר המכבש יגיע לטמפרטורה הרצויה )לשים לב
שהפלטה התחתונה לחוצה עד הסוף(

 .9יש למשוך את הפלטה התחתונה ולמקם עליה את האובייקט הרצוי
ללא נייר הסובלימציה.
 .10יש לדחוף חזרה את הפלטה עד מיקומה הראשוני.
 .11יש ללחוץ על כפתורי ה START :עם שתי הידיים במקביל,
המכבש ייסגר וספירת הזמן לאחור תתחיל.
 3 .12שניות לפני הסיום המכבש יצפצף ובסיום הזמן המכבש נפתח
באופן אוטומטי.
 .13יש למשוך את הפלטה התחתונה ולמקם על האובייקט את נייר
הסובלימציה .
 .14יש לדחוף חזרה את הפלטה עד מיקומה הראשוני.
 .15יש ללחוץ על כפתורי ה START :עם שתי הידיים במקביל,
המכבש ייסגר וספירת הזמן לאחור תתחיל.
 3 .16שניות לפני הסיום המכבש יצפצף ובסיום הזמן המכבש נפתח
באופן אוטומטי.
 .17יש למשוך את הפלטה התחתונה ולהוציא את האובייקט המוגמר
לאחר שזה התקרר או בעזרת כפפות הגנה נגד חום.
 .18אם אין צורך בחימום ראשוני לפני הגיהוץ בפועל של הסובלימציה
אזי לאחר שלב  8יש לעבור ישירות לשלב .13
 .19במהלך הגיהוץ אם יש צורך להפסיק את פעולת הגיהוץ יש ללחוץ
על כפתור ה Emergency :והמכבש יפתח באופן אוטומטי.
 .20במהלך ההפעלה על המפעיל לשים לב ולהקפיד על סביבת
עבודה בטיחותית ולא לגעת בחלקי המכבש החמים בכדי להימנע
מכוויות .

