Brukermanual
TMT Arc Multi Kopp Varmepresse
Informasjon vedrørende brukermanualen
Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold
av apparatet og skal konsulteres som en viktig informasjonskilde og håndbok.
Forståelse av sikkerhetsinformasjonen og bruksinformasjonen i denne manualen vil sørge for
sikker og korrekt bruk av apparatet.
I tillegg til informasjonen i denne manualen, skal man rette seg etter de gjeldende
bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet (HMS reglene).
Brukermanualen utgjør en del av produktet og skal alltid oppbevares i nærheten av
varmepressen, lett tilgjengelige for enhver som skal utføre installasjon, bruk, vedlikehold
eller rengjøring.
Ansvar og garantier
Alle informasjoner og instruksjoner i denne manualen tar hensyn standard
sikkerhetsforskrifter, dagens nivå av teknisk ingeniør samt kompetanse og erfaring vi har
utviklet seg gjennom årene.
NB! Les brukermanualen nøye før apparatet tas i bruk. Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for eventuelle skader eller funksjonsfeil som skyldes at brukermanualen ikke
følges. Brukermanualen skal oppbevares i nærheten av apparatet, lett tilgjengelig for enhver
som ønsker å arbeide med den eller bruke den. Vi forbeholder oss retten til fritt å kunne
foreta tekniske endringer og forbedringer, uten foregående varsel.
Samsvarserklæring
Dette apparatet samsvarer med gjeldende bestemmelser og direktiver i EU. Vi erklærer
dette i EC samsvarserklæringen.
Generell informasjon
Apparatet er konstruert i samsvar med gjeldende teknologiske standarder. Allikevel kan
apparatet utgjøre en fare dersom det håndteres feil eller skjødesløst. Når man kjenner til
innholdet i brukermanualen og samtidig unngår feil og således bruker apparatet på en sikker
og feilfri måte, er dette den beste måten å beskytte seg mot skader. For å forhindre skader
og for å sørge for optimal effektivitet, må man ikke foreta noen former for endringer som
ikke er godkjent av produsenten, på apparatet. Apparatet må bare brukes når det er i
teknisk feilfri stand.
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Dette apparatet er ikke ment til bruk av barn, eller personer med utilstrekkelig erfaring
og/eller utilstrekkelige kunnskaper med mindre de er under ledelse av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet eller har mottatt instruksjoner vedrørende korrekt bruk av
apparatet.
Alle personer som bruker apparatet må handle i samsvar med brukermanualen og
sikkerhetsrådene.
Apparatet skal bare brukes innendørs.
Dette apparatet er kun konstruert og produsert for kommersiell bruk og skal kun benyttes av
kvalifisert personell. Sikker drift kan bare garanteres når apparatet brukes på korrekt måte.
Alle tekniske inngrep samt montering og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert
servicepersonell. Operatøren er ansvarlig for alle skader som skyldes feil bruk.
Installasjon og bruk
Sikkerhetsinstruksjoner

Apparatet må tilkobles til en korrekt installert stikkontakt med beskyttelseskontakt. Hold
aldri i kabelen når støpselet skal trekkes ut av kontakten. Kabelen må ikke berøre noen
varme flater. Kontroller at kabelen ikke berører noen varmekilder eller skarpe kanter. Ikke la
kabelen henge over bordkanten.

Under drift blir enkelte elementer på maskinen meget varme. For å unngå forbrenning, ikke
berør elementene. Ikke bruk apparatet dersom det ikke funksjonerer tilfredsstillende, er
skadet eller falt ned. Ikke bruk reservedeler eller utstyr som ikke er anbefalt av
produsenten. Disse kan være farlige for brukeren eller føre til skader på person eller
eiendom, og i tillegg ugyldiggjøre garantien. Ikke legg kabelen over gulvtepper eller
isolerende materialer. Ikke dekk til kabelen. Hold kabelen borte fra varmeelementet og ikke
senk den ned i vann. Ikke flytt apparatet ved å trekke i kabelen – bruk alltid håndtakene.
Før flytting av apparatet, trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten. Ikke kveil opp kabelen
rundt apparatet og ikke bøy den. Beskytt apparatet mot regn og fuktighet.
Ikke flytt eller vipp på apparatet når det er i bruk.
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Apparatet kan forårsake skader dersom det ikke er korrekt installert.
Før installasjon må man kontrollere at den lokale strømtilførselen stemmer overens med hva
apparatet er koblet for. Se typeskiltet.
Tilkoble apparatet bare dersom strømdataene (spenning, frekvens, etc.) stemmer overens.
Følg sikkerhetsrådene i denne manualen.
Bruk av varmepressen
· Tilkoble apparatet til en egnet, enkel stikkontakt.
· Før apparatet tas i bruk for første gang, la apparatet stå åpent i ca. en time med
temperaturen innstilt på 180°C – 200°C. Det kan forekomme røyk og lukt ettersom det kan
finnes rester av industrielle smøremidler. Røyken er ikke farlig og vil ikke oppstå under
fremtidig bruk av apparatet.
1) Før man bytter element: påse at elementet ikke er varmt. Dra ut støpselet fra
kontakten.
2) Ikke la maskinen stå på i lengre tid uten når den ikke er i bruk. Dette vil forkorte
levetiden på elementet.
3) Ikke juster trykket på elementet etter elementet er lukket/ i bruk.
4) Påse at trykket ikke er for høyt når elementet lukkes. Dette kan ødelegge maskinen.
5) Temperaturen er vist i Celsius. Men om den er starter i Fahrenheit må følgende
utføres: Slå maskinen av. Trykk på "Mode" knappen samtidig som maskinen slåes
på. Deretter kan det veksles mellom Fahrenheit og Celsius. Maskinen beholder
innstillingen også etter den slåes av.
6) Klipp det ønskede motivet ut av sublimeringspapiret som er trykt. (L<20cm H<9cm)
7) Kle kopp/flasken med motivet etter ønsket plassering. Papiret festes med
varmebestandig tape. NB! Ikke berør koppen – bruk plasten koppen leveres i eller
bruk hansker. Fett og smus vil svekke det endelige resultatet.
8) Plasser kopp/flasken sentrert i pressen horisontalt med håndtak opp.
9) Juster trykket på håndtaket til fast men ikke for hardt trykk.
10) Vi anbefaler at utgangstemperaturen og topptemperaturen er like.
Utgangstemperatur: Trykk ‘Mode’ knappen, bruk ”+” eller “-“ for å øke eller senke
temperaturen. Pass på at temperaturen er satt til 190°C.
Topptemperatur: Trykk ‘Mode’ knappen en gang til, bruk ”+” eller “-“ for å øke eller
senke temperaturen. Påse at også denne temperaturen er satt til 190°C.
11) Tid: Trykk ‘Mode’ knappen for tredje gang, bruk ”+” eller “-“ for å øke eller senke
tiden. Juster tiden til 140 sekunder (dette vil variere avhengig av kopp, se liste
nederst).
12) Innstillingene er utført. Trykk "Mode" en fjerde og siste gang for å bekrefte
innstillingene. Trykk på “PLAY” knappen og pressen vil nå varme seg opp.
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13) Anbefalte tider:
Durham kopp
Latte 12oz kopp
Latte 17oz kopp
Windsor kopp
Birminghamkopp

190c
190c
190c
190c
190c

–
–
–
–
–

140
160
180
100
100

Sekunder
Sekunder
Sekunder
Sekunder
Sekunder

Anvisning for emaljerte, metall kopper/flasker samt andre kopper/substrater vil
variere. Ta kontakt med forhandler for veiledning.

Rengjøring og vedlikehold
Sikkerhetsråd
Før arbeider i forbindelse med rengjøring eller vedlikehold igangsettes, må først
støpselet trekkes ut av stikkontakten. Vent til apparatet er tilstrekkelig avkjølt.
Ikke bruk vaskemidler som inneholder syrer og sørg for at vann holdes borte fra
apparatet. For å beskytte mot elektrisk støt, må apparatet, kabelen eller støpselet
ALDRI senkes ned i vann eller andre væsker.

FORSIKTIG!
Apparatet må aldri utsettes for direkte spyling med vannstråle. Derfor må det aldri
brukes noen form for vann under trykk i forbindelse med rengjøring av apparatet.
Rengjøring
Frakoble apparatet fra strømtilførselen før rengjøring (trekk ut støpselet) og vent til
varmepressen er avkjølt. Rengjør apparatet med en tørr, eller litt fuktet klut. Sørg for
at ingen olje, fuktighet eller fett kommer inn i apparatet.
Rengjør apparatet med en myk klut som er fuktet med mildt såpevann.
Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold
Kontroller apparatkabelen for eventuelle skader regelmessig. Ikke bruk apparatet
dersom kabelen er skadet. En skadet kabel må skiftes omgående.
Dersom det er oppstått skade eller funksjonsfeil, vennligst ta kontakt med
forhandleren eller vårt kundesenter.
Bare en kvalifisert tekniker som bruker originale reservedeler og tilbehør skal utføre
reparasjoner og vedlikehold av apparatet.
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Avhending av gamle apparater
Når apparatet er utslitt må apparatet avhendes i henhold til gjeldende nasjonale
bestemmelser. Vi anbefaler å ta kontakt med et firma som er spesialister i
avfallshåndtering eller ta kontakt med den lokale avfallsentreprenøren i kommunen.
ADVARSEL! For å forhindre misbruk og farer involvert med dette, skal man fjerne
kabelen fra apparatet før det avhendes.
NB! For avhending av apparatet må man følge gjeldende nasjonale lover og
bestemmelser.

Importør og forhandler i Norden:

Vizuell AS – TheMagicTouch
Åsa vn 89
Sundvollen Næringspark
3531 Krokkleiva
NORWAY
www.themagictouch.no
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