PRENSA DIGITAL PLANA
COM AUTO-OPEN
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DESENHO DA MONTAGEM
01. Controlador digital GY-04
02. Botão de ajuste da pressão
03. Eletroímã
04. Interruptor
05. Fusível
06. Cabo de alimentação
07. Base da máquina

PARÂMETROS TÉCNICOS
01. Modelo N°: SHP-15/20/24LP2MS
02. Dimensão da Máquina: 79 x 69 x 54 cm
03. Tamanho da placa de aquecimento: 40 x 60cm
04. Tamanho máximo de artigos imprimíveis: 400 x 600 x 20mm
05. Voltagem: 220 V/ 1 Fase;
06. Energia: 220 V / 1.8 KW;
07. Conﬁgurações recomendadas: 30~280s; 180~200°C
. Intervalo de Tempo: 0~999s
. Temperatura Máxima: 225 °C
08. Tamanho da embalagem:
90 x 87 x 68 cm
09. Peso bruto: 47kg

CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA E TEMPO NECESSÁRIOS

Pressione o botão OK, a luz do Time esta acesa. Selecione com Setas o tempo de acordo
com o material de transferência.
A partir deste momento, o tempo será contado e aparecerá no painel uma luz vermelha
piscando na opção CDL. Coloque o material que deseja transferir e feche a tampa.
Obs. Ao ﬁnal do processo, a prensa abrirá automaticamente.

MÉTODOS DE IMPRESSÃO
Passo 1: Veriﬁque se o cabo está bem conectado à tomada da parede. Deslize a placa de
aquecimento e posicione o objeto (ex., camiseta) na superfície de impressão, e o material
de transferência com as imagens voltadas para baixo do objeto, ajuste a pressão segundo
a necessidade e ligue a energia.
Passo 2: Conﬁgure o tempo e a temperatura e a temperatura começará a subir.
Passo 3: Quando a temperatura subir, o sinal sonoro disparará; então feche a placa de aquecimento
(os sons param) e comece a transferir.
Passo 4: Agora que o contador de tempo está ligado, a placa de aquecimento superior se abrirá
automaticamente, assim que terminar o tempo determinado.
Passo 5: Consulte as Instruções do Papel de Transferência sobre a retirada do liner a frio ou quente.

NOTA
01. Desligue a máquina quando não estiver em uso e desconecte o cabo de alimentação.
02. A placa de aquecimento vai esfriar à temperatura ambiente se a prensa a calor permanecer sem
uso por mais de 30 minutos.
03. Para uma melhor manutenção da prensa a calor, a temperatura máxima conﬁgurada deve ser de
210 °C (410 °F).
04. É possível que a placa de aquecimento se movimente para os lados. Isso pode acontecer devido
ao movimento da braçadeira montada e é normal.

MANUTENÇÃO
1) A ﬁm de prolongar a vida útil da máquina, adicione regularmente óleo de lubriﬁcação sobre as
juntas.
2) Para manter a boa qualidade de transferência da placa de aquecimento, é necessário proteger
a placa de aquecimento com cuidado sempre que estiver em uso ou desuso.
3) Mantenha a máquina em local seco.
4) Caso você não for capaz de resolver o problema das peças elétricas, entre em contato com o
fornecedor para obter suporte técnico.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA QUALIDADE DE IMPRESSÃO NA
TRANSFERÊNCIA
01. Caso a cor de impressão for ténue:a temperatura é muito baixa / a pressão não está correta /
não foi pressionado suﬁcientemente.
02. Caso a cor de impressão for muito marrom ou o papel de transferência aparece quase queimado:
reduza a temperatura.
03. Caso a impressão estiver tremida:tempo de transferência em excesso provoca proliferação.
04 Caso a cor da impressão for diferente / efeito de transferência parcial não é bom o suﬁciente:
a
pressão não é suﬁciente / ou não foi pressionado o tempo suﬁciente / veriﬁque o papel.
05. Caso o papel de transferência grudar no objeto após a transferência:a temperatura é muito alta
ou a qualidade da tinta de impressão é ruim.
06. Não se esqueça de veriﬁcar as instruções no Boletim Técnico do material a ser utilizado.
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SJ:Termostato

KO:Interruptor de Energia

R1:Relé

EH1 EH2:
Tubo de Aquecimento

FU:Fusível

T: Transformador

C: Imã

K2: Interruptor de Limite

MD:Driver do Imã

