
Инструкции за ползване 

Оборудването е одобрено от следните производители:



Съдържание 

.Безопасност

.Спецификация

.Инсталация

.Контрол

. Работа

. Възникнали проблеми, решения

Възникнали проблеми

Смяна на лампата

Диаграма на потока

. Схема на уреда



.Безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за работа преди да инсталирате и да започнете 

да експлоатирате оборудването. 

Оборудването е предназначено за печене на боя. Задайте точната температура и спазвайте 

нужната дистанция от топлинния източник. Неправилната употреба може да повреди на-

несената боя. 

Инсталацията и сервизирането трябва да се изпълняват от квалифициран персонал.  

Системата се инсалира лесно, поддържа се лесно и работи икономично. Гаранцията не 

покрива дефекти в лампата, причинени от неправилна употреба. 

Изключвайте от захранването, когато оборудването няма да се ползва известо време. 

По време на работа лампата не трябва да се насочва перпендикулярно. В противен случай 

животът на лампата ще се намали.  



Спецификация 

Модел

Единична фаза

Температура

Номинална мощност

Номинална мощност

Площ печене 

Таймер мин.; може да се настройва

Наситеност
на светлината



Инсталация

Инфрачервената лампа е разделена на 3 части (основа, рамка и държач на лампата)

Инсталация на основата

Разопаковайте основата

Лампа

Държач

Рамка

Основа

Колела

Рамо

Реглаж

  Сглобете четирите колела с основата и затегнете болтовете. Обикновено колелата 

със спирачки се сглобяват в задната част .

   Инсталация на рамката.

Отворете опаковката.
Поставете рамката върху основата и завийте болтовете 

Свържете рамото за насочване на лампата

 Свържете държача с рамката, за да може да се контролират 

вертикалното движенията на лампата.  

 Инсталация на лампата

 Разопаковайте лампата

Свържете лампата с рамото и завийте болтовете. 

 Свържете контролните кабели и нагласете ъгъла на лампата 



Табло за управление

Таймер

Температура

Пулсово Печене 

Стандартно печене

Задаване на време

Задаване на температура

Старт

Стоп

Лампа Избор

Лампа Избор

Лампа Избор



Инсталирайте 
машината

Включете 
кабела Включване

Данни  върху  дисплея  Изберете 
пулсово  или 
стандартно 
печене

Настройте 
време и 
Температура

разстояние

Изключете машината
след работа

Източникът на 
топлина да е 
поставенпаралелно
наповърхността,

Работа

Свържете захранващия кабел не по- малко от медна 

нишка .

Включете уреда, на дисплея ще се появят цифри.

Изберете Стандартно или Пулсово печене Задайте 

температура и време за печене според нуждите. 

Дисплеят ще покаже параметрите. 

За достигане на оптимален резултат, лампата 

трябва да се насочи паралелно на повърхността. 

Оставете дистанция между повърхността и 

топлинния източник. Обикновено 30- 50см са 

оптималното разстояние. 

Регулирайте времето за съхнене и мощността. 

Пулсово печене може да се предпочете за 

достигане на по-добър блясък. 

Повърхността трябва да е чиста и 

подсушена. Изключете оборудването след работа. 

Поставете оборудването на безопасно място, за да 

се избегнат повреди.



Възникване  на  проблеми, 
решения
Решения

Проблем Причина Решение

Лампата не 
работи

Лампата еповрдена

лампата не е 

включена

повреда в 

токоизправителя

Лампата свети 
постоянно повреден 

токоизправител
Проверете 

токоизправителя

Проверете лампата

Включете лампата

Проверете 

токоизправителя

 Прекъсната жица 

в потока

Повреден дисплей

Проверете 

жиците

Проверете 

дигиталния 

дисплей

Температурата и 

времето н емогат

 да се регулират

Дигиталният 

дисплей не 

показва данни или

те са непълни

Неизправност при

 включването

 Клавиатурата не 

работи

Проверете 

инсталацията на 

ключа

Проверете 

клавиатурата



Проблеми, разрешаване

 Подгответе 

касетата за 

подмяна

Премахнете 

решеткатана 

касетата

Премахнете 

таблите в двата 

края на 

касетата

Премахнете 

фиксираните табли

 в двата края на 

касетата

Отхлабете 

завитите болтове, 

лампата може да 

бъде подменена

Подмяна на лампата

. Сложете обратно 

касетата, като 

следвате 

инструкциите в 

обратен ред.



Схема

Описание Описание Описание Описание



Диаграма поток
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