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Tillykke med din nye Calortrans A4 varmepresse.
Det er et rigtigt godt valg !

Du er sikkert spændt på at komme til at bruge 
varmepressen, men gør dig selv den tjeneste 
først at læse brugervejledningen igennem.

Vejledningen vil hjælpe dig med at indstille 
pressen, bruge den så sikkert som muligt og 
give dig nogle brugbare tips og tricks . 

God fornøjelse !

Velkommen
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Kassens indhold

Tekniske data: 
700 W / 220 V / 50 Hz

Pakkestørrelse:
L 520 x B 380 x H 325 mm 

Vægt:
12,65 kg

     Kassens indhold: 

1. Calortrans A4 varmepresse
2. Gummimåtte
3. Overtræk til beskyttelse af gummimåtten
4. Strømkabel

1 2

3 4

Allerede monteret på 
Underdelen 

Allerede monteret på
underdelen

       Specifikationer: 
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Sikkerhed

Generel fare Fare fra varme
overflader

Fare for at blive klemt

Advarsel varm overflade!
Varmepressens øverste plade bliver opvarmet til den indstillede temperatur,
så der er risiko for at brænde sig ved berøring!

Advarsel varme produkter!
De produkter der placeres i varmepressen , (f.eks. t-shirts, eller emner der
kan sublimeres på)  bliver varme i henhold til den valgte temperatur indstilling. 
Lad produktet afkøle før det håndteres, eller brug varmemodstandsdygtige handsker,
for at undgå at brænde dig!

Advarsel mod klemskader!
Under trykprocessen presses over- og underdelen på varmepressen hårdt sammen.
Sørg for at fjerne hænderne, kattens hale eller andet, der ikke tåler hårdt tryk,
inden varmepressen lukkes sammen.
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER!
Denne manual er skrevet for at gøre brugen af varmepressen så let og sikker 
som muligt. Det anbefales derfor, at du læser den omhyggeligt og følger instruktionerne
punkt for punkt.

      Før brug:

Læs hele brugervejledningen før varmepressen tages i brug.
• Undersøg varmepressen for eventuelle transportskader ved modtagelsen. 

Lad maskinen akklimatisere sig i 30 minutter ved stuetemperatur for at
forhindre muligheden for kortslutning på grund af fugt.  

• Brug kun varmepressen, når den er placeret på et stabilt underlag.
• Brug kun varmepressen til tekstiltryk eller produkter egnet til sublimation.
• 

• 

Den optimale omgivelsestemperatur for brug af varmepressen ligger på mellem
15-50 ° C, med en relativ luftfugtighed på op til 70%.

• 

Tilslut maskinen direkte til en 230 volt stikkontakt med minimum 10 ampere uden  
brug af forlængerledning eller stikdåse.

• 

Brug ikke varmepressen med et defekt strømkabel. Forsøg ikke selv at reparere
maskinen, hvis den skulle blive defekt, men kontakt i stedet straks The Letter Shop.
Hvis reparation forsøges udført af en ikke autoriseret person, bortfalder garantien. 
Brug ikke varmepressen i nærheden af små børn og kæledyr.  

• Udsæt ikke varmepressen for fugt, snavs, støv eller vibrationer og stød.
• Producenten påtager sig intet ansvar for materielle skader eller personskader,

forårsaget af forkert brug af varmepressen.

Sikkerhed

• 

• 

• 
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        Ved brug :

• Arbejd forsigtigt og undgå direkte kontakt med varmelegemet for at formindske
risikoen for at brænde dig.

• Brug altid tænd/sluk kontakten på varmepressen og træk aldrig bare ledningen ud,
når varmepressen er tændt.

• Undgå at den strømførende ledning kommer i kontakt med varmelegemet.
• Forlad aldrig varmepressen uden opsyn, når den er tændt.
• Placer aldrig væsker i varmepressen. Hvis dette sker ved et uheld, sluk da

øjeblikkeligt for varmepressen og træk den strømførende ledning ud af stikkontakten.
• Kontakt så The Letter Shop for assistance.

  Yderligere instruktion:

• Undgå at løfte i varmeelementet, når pressen skal flyttes, men tag fat underneden
på selve rammen. Hvis varmepressen skal pakkes ned og sendes, så sørg for at bruge
den originale emballage og at pressen er kølet fuldstændigt af.

• Lad varmepressen stå åben når den varmer op eller køler af.

Opbevar denne vejledning et sikkert sted.

Sikkerhed
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Varmepressen

3

4

2

1

1 Trykjusteringsskrue

Kontrolpanel2

3 Varmeelement

Tænd/Sluk kontakt4
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Varmepressen
1. Trykjustering

Trykjusteringsskruen bruges til at øge og mindske trykket, hvormed varmepressen klemmes
sammen. Tryk håndtaget lidt fremad, når du justerer trykket. Drej trykjusteringsskruen med 
uret for at øge trykket og mod uret for at mindske det. 
Følg de anbefalede trykindstillinger for det pågældende materiale.

 2. Kontrolpanel 

Brug LCD kontrolpanelet for at sætte de ønskede indstillinger.  
Mere information findes i næste kapitel.

 3. Varmeelement

Varmeelementet er monteret i den øverste plade og er den del, der opvarmes. Det sidder 
ikke i en fast position, men kan dreje lidt for at opnå optimal trykfordeling mod varmepressens
underste plade. 

 4. Tænd / Sluk

Sørg for at den strømførende ledning er sat i stikket på varmepressen og i en stikkontakt,
inden du tænder på kontakten. Sluk igen inden ledningen fjernes.
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Kontrolpanelet 

2b

3

1

4

2a

7

6

5

1

3

Temperatur

Mode / Preset

Status

Timer

2

5

7

Menu

Værdi

Start

6

4
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Kontrolpanelet 
   1. Temperatur

Dette tal viser varmepressens aktuelle temperatur. Vent på at dette tal når
den indstillede temperatur, før du begynder at arbejde med varmepressen.

   2. Mode / Preset  

Du kan gemme op til 3 forskellige forudindstillinger ”Presets”.
Vælg den ønskede forudindstilling ved at trykke på ”Mode” tasten .
Et rødt diodelys i venstre side af panelet indikerer den valgte forudindstilling.

   3. Status 

Dette ikon viser, at varmepressen er ved at varme op. Når den forudindstillede temperatur
er nået, forsvinder ikonet. 

   4. Timer

Timeren viser den tid, der er tilbage, før trykprocessen er færdig. Når varmepressen lukkes
starter timeren automatisk nedtællingen. Når den angivne tid er gået, bipper maskinen for
at gøre opmærksom på at trykprocessen er færdig og varmepressen kan åbnes.

  5. Menu

Tryk på menutasten for at åbne menuen. I menuen kan du indstille tid og temperatur.
Du kan finde mere information om menuen under punktet ”Kom i gang” .

  6. Værdi

Disse knapper bruges til at indstille temperatur og tid. 
Sæt temperatur og tid til de anbefalede indstillinger for det materiale, du vil overføre.

   7. Start 

Denne knap starter timeren, men den behøver du ikke at bruge, da timeren starter
automatisk, når varmepressen lukkes.
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Kom i gang !
  Trin 1. Før start 

Sæt ledningen i stikket på siden af
varmepressen og sæt den anden ende i en
stikkontakt. Åbn varmepressen og tænd på
kontakten.

  Trin 2. Sæt temperatur  og tid

1. Tryk på menuknappen (     ).
Temperaturindstilling vil nu vises (SP).
Brug piletasterne til at øge eller 
mindske temperaturen.

2. Tryk på menuknappen igen for at
sætte tiden (ST). Brug piletasterne til at 
øge eller mindske tiden.

3. Tryk på menuknappen en sidste gang;
varmepressen er nu klar til brug.
Du kan gemme op til 3 forudindstillinger
af tid og temperatur kombinationer. 
Det gør det nemt at skifte mellem 
forskellige strygefolieindstillinger.
Tryk på ”Mode” knappen for at skifte
mellem forudindstillingerne.

Tid og temperatur-indstilling

Hvilken tids- og temperaturindstilling skal du bruge? Et hvert transfermateriale
har sin egen indstilling for temperatur , tid og tryk.
Siser P.S Film (HTV) skal f.eks. monteres ved 150 ºC i 15 sekunder.
Du kan hente en oversigt over instillinger til vores materialer på hjemmesiden.
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  Trin 3. Lav et tryk

1. Placer det emne, du skal trykke på i varmepressen. Hvis emnet har dele, som  
er hævet over det design, du vil montere (f.eks knapper, lynlåse og syninger),  
brug da en teflon pude for at hæve den del af emnet, der skal monteres på.

2. Juster trykket på trykjusteringsskruen. Drej med uret for at øge trykket og
mod uret for at mindske det. 
Tryk håndtaget lidt ned, så du kan komme til at justere 
trykket .

3. Placer dit design (f.eks strygefolie eller sublimationspapir ) oven på dit emne.

4. 

Det anbefales at lægge et Teflon beskyttelses ark eller et stykke bagepapir
oven på designet, for at forhindre fastbrænding eller afsmitning på varme-
elementet. 

Sørg for at både varmepressen og emnet er fri for snavs. 

5. Tryk nu håndtaget helt ned så, det låser.

6. Når den valgte tid er gået, bipper varmepressen og kan åbnes.
Dit tryk er nu færdigt! 

Kom godt igang!
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  Dette produkt er RoHS certificeret

RoHS bliver ofte refereret til som det ”blyfri”
direktiv, men det begrænser i virkeligheden
brugen af adskillige farlige stoffer.

  Dette produkt er CE  certificeret

CE-mærkning er et certificeringsmærke 
der indikerer overensstemmelse med
sundheds-, sikkerheds-, og miljøbeskyttelses-
standarder for produkter, der sælges inden for   
det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS). CE-mærkning findes også på produkter,
der sælges uden for EØS, som er fremstillet i eller
designet til at blive solgt i EØS. Dette gør CE-mærkningen
genkendelig over hele verden, også for folk, der ikke er 
bekendt med det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde.
Det svarer i den forstand til FCC overenstemmelseserklæringen,
der bliver brugt på visse elektroniske enheder som, sælges i 
USA.

Du kan finde CE certifikatet her:
www.calortrans.com/CE

Certificering
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FAQ

  Mit tryk hænger ikke fast på tøjet, hvad skal jeg gøre ?

Der kan være flere årsager til at dit tryk ikke hænger ordentligt fast på tøjet.
Først skal du sikre dig at det transfermateriale du har valgt kan bruges sammen
med dit stof og at du har valgt de korrekte indstillinger. Noget stof f.eks nylon 
kræver en speciel type folie. En anden og meget almindelig grund til at trykket
ikke sidder ordentligt fast er forkert indstilling af tryk. Syninger, knapper, lynlåse og 
andet som er højere end selve tøjet kan være årsagen. Al varme fra varmepressen
vil ramme disse højere dele af tøjet, i stedet for selve transfermaterialet. 
Dette kan forhindres ved at benytte en Teflon pude til at løfte selve tekstilet op 
og dermed udjævne trykket . 

  Varmepressen laver et aftryk på tøjet, hvad skal jeg gøre ?

Afhængigt af tekstiltypen, kan dette være et midlertidigt fænomen. Oftest vil
aftrykket forsvinde efter vask . For nogle typer tekstil kan det dog risikere at være
permanent. For at mindske risikoen anbefales det at bruge et Teflon transferark
eller et stykke bagepapir til at beskytte både tøjet og varmepressen. En anden 
løsning kan være at sænke temperatur og trykt. Undersøg først, at den strygefolie,
du ønsker at benytte, kan monteres ved lav temperatur.

Hvordan klargør jeg tøjet  inden jeg laver et tryk ?

Klargøring af stoffet er vigtigt for at opnå en god vedhæftning.  Vi anbefaler derfor 
forvarmning af stoffet  i 3 sekunder for at udglatte eventuelle folder, samtidigt med 
at alt fugt i stoffet fordamper.
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www.calortrans.com

FAQ

 Skal jeg trykke igen efter at have fjernet bagpapiret?

Nej, hvis du har fulgt monteringsindstillingerne for dit materiale burde det ikke 
være nødvendigt at trykke igen, efter at baglineren er fjernet. Skulle det være
nødvendigt at presse igen, så dæk printet med et Teflon ark eller bagepapir.

 Hvorfor er omridset af min sublimation uklar ?

Skru trykket op! Sublimationsblæk fordamper og overføres til den polyesterflade,
der er tættest på transferpapiret.  Hvis der ikke er nok tryk på varmepressen, vil   
blækpartiklerne ”vandre”, hvilket giver en uskarp skyggeffekt.  

 Der er noget galt med min varmepresse og jeg behøver hjælp !

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at der er noget galt med varmepressen ,
så kontakt The Letter Shop og vi vil give anvisninger, om hvordan problemet kan
løses.

 Hvordan sikrer jeg mig at mit tryk kommer til at sidde i midten ?

Det kan være en udfordring at placere dit transfer præcist på et stykke tøj.
Vi anbefaler derfor at bruge et specielt sæt skabeloner, så som vores Calortrans®
lineal sæt. Placer den passende lineal på halsåbningen af tøjet og juster så dit 
transfer op, så det ligger vandret og perfekt centreret!
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