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Tepelný  lis - Ádkins Áuto Clam EŽ  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tento stroj může obsluhovat pouze vyškolený personál. 

 

Tento stroj je učen k obsluze pouze jednou osobou.  

 



 

Konzultujte se svými dodavateli tiskových materiálů, zda-li se při jejich používání nevyvíjí dým nebo 

zápach, a pokud ano, jaké prostředky je nutno použít pro prevenci úrazu. To může zahrnovat i 

odvětrávání provozní místnosti nebo nošení plynových masek personálem. 

 

 

Základní ovládací prvky: 

 

 

 

Ovládání stroje: 

1) Zapněte kolébkovým vypínačem na pravé straně vedle displeje. 
2) Stroj se začne automaticky nahřívat na poslední nastavenou teplotu. 



3) Pro nastavení teploty stiskněte na ovládacím panelu 1 tlačítko OK. Potvrďte opětovným 
stisknutím OK symbol °C pro práci ve stupních Celsia. Nyní na displeji nastavte požadovanou 
teplotu – požijte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů. Pro potvrzení stiskněte OK.  

4) Nyní displej přeskočí na nastavení času a opět šipkami nastavte požadovaný čas v sekundách. 
Potvrďte OK. 

5) Na displeji nyní svítí 4 hodnoty, z nichž zelené jsou to nastavené a bílé ty aktuální v právě 
probíhajícím procesu. Jakmile se lis poprvé nahřeje na požadovanou teplotu, začne pípat až 
do prvního lisování. 

6) V pravém dolním rohu je počítadlo cyklů – vynulujete přidržením tlačítka reset na 5 sekund. 
7) Vložte motiv a materiál k potisku a zakryjte pečícím papírem dle postupu konkrétní aplikace.  
8) Pro nastavení přítlaku otáčejte kolečkem tlaku 2. Po směru hodinových ručiček tlak zvyšujete, 

proti směru naopak. TIP – PRO POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ TLAKU SI LIS TROCHU PŘIVŘETE A 
KOLEČKO BUDE LÉPE DOSTUPNÉ. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE NASTAVIT TLAK PŘI ZAVŘENÉM 
LISU – HROZÍ POŠKOZENÍ. 

9) Vyzkoušejte tlak – a dovřete lis. Deska je zajištěná po dovření automaticky magnetem a 
automaticky se spouští odpočet času. 

10) Po uplynutí času se OZVE NĚKOLIK PÍPNUTÍ PO SOBĚ a stroj se automaticky otevře – POZOR 
RIZIKO ÚRAZU!!! 

11) Při vyndavání potištěného motivu buďte obezřetní – hrozí riziko popálení!!! 
12) Lis je vybaven bezpečnostním prvkem, který jej po 45 minutách vypne – na displeji se objeví 

„OFF“ symbol. Stiskněte 4x po sobě tlačítko OK a vyčkejte až se lis nahřeje pro další práci. 


