Prasa PTAP1719
wyposażona w uchwyt na piłkę.

Prasa jest wyposażona w ręczną regulację siły nacisku oraz wyświetlacz cyfrowy, który zarządza
czasem oraz temperaturą pracy. Sygnał dźwiękowy informuje o końcu procesu wygrzewania.
Prasa przeznaczona do piłek.
!Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją!
1. Nie kładź nic na pokrywie płyty grzewczej
2. Nie dotykaj płyty grzewczej, gdy jest zasilana. - ryzyko poparzenia.
3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj zmian w urządzeniu.
4. Nie pozwól, aby wewnątrz gorącej prasy znalazły się płyny lub metalowe przedmioty.
5. Upewnij się, że maszyna jest podłączona za pomocą wtyczki podłączonej do gniazdka z
uziemieniem.
6. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę.
7. Wyłącz maszynę po zakończeniu używania.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci.
9. Upewnij się, że urządzenie jest używane wewnątrz budynku.

1. Ustawienie siły nacisku
1.1. Ustawić siłę nacisku za pomocą dolnego blatu obracając nim w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zwiększyć nacisk i w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć nacisk.

2. TEMPERATURA I CZAS VIDEO https://youtu.be/iwNrocmUubY
(Niebieski kolor oznacza temperaturę a biały kolor oznacza czas)

2.1. Naciśnij przełącznik wł. / wył. znajdujący się z boku prasy, aby włączyć zasilanie.
2.2. Naciśnij raz przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „SP”.
Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądaną temperaturę np. (180 stopni)

2.2.Naciśnij ponownie przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „ST”
Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądany czas np.15 sekund

2.3. Naciśnij ponownie przycisk „SET” po zakończeniu wszystkich ustawień, aby wyjść z trybu
ustawień.
3. Umieść przedmioty w prasie kiedy prasa osiągnie żądaną temperaturę. Następnie zamknij prasę
i zaczekaj do końca odliczania.

4. Prasa poinformuję sygnałem dźwiękowym na kilka sekund przed upływem czasu, a następnie
siłownik podniesie płytę grzejną.

1

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Logo/Tkanina się przypala

Za długi czas lub temperatura

Ustaw czas lub temperaturę

2 Płyta grzewcza nie rozgrzewa się a wyświetlacz Płyta grzewcza lub przekaźnik uszkodzony Sprawdź płytę grzewczą lub przekaźnik
nie wskazuje błędów

3 Logo nie trzyma się tkaniny lub wyblakły kolor Niedostateczna temperatura i / lub czas
prasowania

Dostosuj temperaturę i / lub zwiększ czas
ogrzewania.

Zbyt długi czas w prasie lub za wysoka
temperatura

Dostosuj temperaturę i/lub
czas ogrzewania.

5 Brak reakcji po włączeniu zasilania

Nie podłączone zasilanie lub przepalony
bezpiecznik

Sprawdź zasilanie i/lub bezpiecznik

6 Rzeczywista temp. przekracza wskazania

Przekaźnik uszkodzony

Wymień przekaźnik

4 Ciemny, głęboki kolor; zamazany obraz
(sublimacja)

