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Figyelem!
- A berendezés csak tiszta, nedvesség mentes helyen, szilárd, sík felületen használható!

- A fűtőpalást égési sérülést okozhat!

- A hőkezelés után a gépből kivett bögre még néhány perc után is forró lehet, ezért mindig a fülénél 

fogja meg! (a füle nem forrósodik át)

- A gépet csak felnőtt személy használhatja!

Használati útmutató SD-BASIC multifunkciós bögre hőpréshez
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Szorító kar

Nyomás/átmérő állító gomb

Főkapcsoló

Digitális kijelző

Cserélhető fűtőpalást

1. Érték állító gomb: Mínusz

2. Menü választó gomb

3. Érték állító gomb: Plusz

4. Start gomb
5. Digitális kijelző 

Beüzemelés:
Helyezze 230V áram alá a mellékelt kábel segítségével.

A készülék Fahrenheit és Celsius kijelzésre is alkalmas. Ha kikapcsolt állapotban nyomva tartjuk a 

Menü választó(2) gombot és bekapcsoljuk a gépet, akkor F betű a fahrenheit üzemmódot jelöli.

Ha celsiust szeretnénk, akkor ismételjük meg ezt a folyamatot.

Szublimációs fotós bögre készítése:
1. Nyomtassa ki a grafikát a szublimációs transzferpapír használati utasításában leírt paraméte-

rekkel, majd 2-3 perc száradás után vágja körbe.

2. Állítsa be a szorítás erejét a nyomás/átmérő állító gomb ki- vagy betekerésével az adott bögre

 típushoz (hidegen). A továbbfejlesztett ívben záródó mehcanikájának köszönhetően kisebb

nyomóerőt kell kifejteni.

3. Kapcsolja be a hőprést a főkapcsolóval.

4. A hőprésen 2 hőmérsékletet kell beállítani: készenlétit és üzemit. Nyomja meg egyszer a Menü

választó gombot, majd nyomja meg a Plusz vagy Mínusz gombot, majd állítsa be a készenléti 

értékét: 300˚F (150˚C).



5100 Jászberény, Alkotás u. 4.  -  T: +36 57 506510  -  info@signdepot.eu  -  ww.signdepot.eu

5100 Jászberény, Alkotás u. 4.  -  T: +36 57 506510  -  info@signdepot.eu  -  ww.signdepot.eu

2.

Szublimációs fotós bögre készítése folytatás:
5. Nyomja meg másodszor a Menü választó gombot, majd nyomja meg a Plusz vagy Mínusz 

gombot és állítsa be a préselés üzemi értékét: 330˚F (165˚C).

6. Nyomja meg harmadszor a Menü választó gombot, majd nyomja meg a Plusz vagy Mínusz 

gombot és állítsa be a préselési időt: 50 másodperc.

7. Nyomja meg negyedszer a Menü választó gombot, majd a kijelzőn látható az aktuális hőmér-

séklet.

8. A kivágott transzferpapírt erősítse fel a bögre külső felületére úgy, hogy a nyomtatott oldal

befelé nézzen! A ragasztáshoz hőálló ragasztószalagot használjon, 1-1db kb. 3-4cm-es csíkot

a papír két végén!

9. A hőprés csipogó hanggal jelzi, hogy felmelegedett a beállított hőmérsékletre, ekkor helyezze

be a bögrét a présbe, majd szorítsa rá a kart és nyomja meg a Start gombot.

10. A préselési idő végeztével sípoló hang jelzi a hőkezelés végét. Ekkor kapcsolja ki a hőprés 

főkapcsolóját, majd vegye ki a bögrét a fülénél fogva. Csak a fülénél fogja meg a bögrét, mert a

hőkezelés után még néhány perccel is forró a bögre felülete!

11. A papírt kb. 2-3 perc után távolítsa el a bögréről. Ha azonnal eltávolítja (nem tilos) előfordul-

hat, hogy a szublimációs folyamat a bögrén tovább tart, mivel a bögre felülete még forró és 

ezért a kép néhol „füstös“, homályos lehet a kontúrok mentén.

Megjegyzések:

- A préselés alsó értéke 200-380˚F (100-190˚C) között, a felső értéke  200-430˚F (100-215˚C) 

között lehet; a préselési idő 0~999 másodperc között lehet.

- Ha több bögrét szeretne gyártani, a préselési idő végét jelző sípoló hang után vegye ki a bögrét,

majd nyomja meg a Strart gombot, ezzel készenléti állapotban lesz a hőprés. Pár másodperc 

eltelte után már teheti is be a következő bögrét és nyomja meg ismét a Start gombot.

Fűtőpalást cseréje:
1. Áramtanalítsa a hőprést, majd csavarja ki a fűtőpalást csatlakozóját a stekker aljzatból.  

2. A kihűlt állapotban lévő palást 4 rögzítő gombját tekerje ki és oldalról húzza ki a fűtőpalástot.

Figyelem! A fűtőfelület kikapcsolás után még 10-15 perccel is forró lehet!

3. A másik fűtőpalástot helyezze a hőprésbe és tekerje be a 4 rögzítő gombját, valamint csatla-

koztassa a központi beállító egység oldalán található stekker aljzatba.

Karbantartás:
A gép nem igényel karbantartást, csupán a fűtőfelületet célszerű időnként letisztítani alkohollal

ha szemmel látható lerakódást látszik rajta. Érdemes a hőprés felmelegítését és lehűtését egy 

üres bögrével végezni, hogy a palást élettartamát megnöveljük.

Szerviz, javítás, garancia:
Cégünk szervízháttérrel, alkatrész ellátással és technikai segítséggel is kiszolgálja ügyfeleit! A 

garancia idő alatt (12 hónap) meghibásodott gépeket a telephelyünkön ingyen javítjuk, ameny-

nyiben a meghibásodás rendeltetésszerű használat alatt következett be. A szerviz, garancia 

feltételeket a weboldalunkon az „Információk“ menüben találhatják meg.


