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I. Összeszerelési rajz

○1 Digitális vezérlő ○2 Bekapcsoló gomb ○3 Kapcsoló ○4 Nyomásszabályozó

○5 Fogantyú ○6 Fűtőfej borítás ○7 Szabályozó

II. Technikai paraméterek

1.Model: RedLine MP-10B
2.Gép méret: 605*428*297mm
Fűtőfejek:

- 1,5 oz shot (V-alakú)
- 2,5 oz
- 6-10 oz
- 12 oz latte (V-alakú)
- 17 oz latte (V-alakú)
- 11-15 oz hosszú fűtőfej 2 db bögréhez

Nyomható méret max.: φ 100*120mm
Feszültség: 220V/1Phase; 110V/1Phase
Áramerősség: 0.3KW
Ajánlott beállítás: 30~280s; 180~210°C Time
Időbeállítás: 0~999s
Maximum hőmérséklet: 225 C°
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III. Beállítás
1. Hőmérséklet beállítása

Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. A
digitális kijelzőn a következő jelenik

meg. .

Nyomja meg az  gombot,  a
világítás bekapcsol. (C jelöli a
Celsiust).Nyomja meg a felfele “△”
vagy“▽”a lefele mutató nyilat
a“℃”vagy“℉”kiválasztásához. (F
jelöli a  Fahrenheit)

Nyomja meg az gombot,a
hőmérsékletet jelző világítás
bekapcsol.Válasszon hőmérsékletet
a nyilakkal a különböző anyagoknak
megfelelően. (Általában
180  ~200  )

2. Idő beállítása

Nyomja meg az gombot miután a
hőmérsékleti beállítások és az
idővilágítás bekapcsol. Állítsa be
az időt a nyilakkal a különböző
anyagoknak megfelelően.

Nyomja meg az gombot az idő
beállítása után, a kijelző mutatja a
hőmérséklet emelkedését.“CD-L”
jelzi a transzferálásig hátramaradt
időt.

Amennyiben különbség van az
aktuális hőmérséklet és a kijelzőn
látható hőmérséklet között, a P5 mód
segítségével beállítható a különbség.

Például, ha a fűtőfej hőmérséklete
180°C de a kijelző 200°C-ot mutat,
nyomja meg  gombot 5
másodpercig, hogy belépjen a P5
módba. Amikor belép a P5 módba,
nyomja meg a “ ”   fel gombot, állítsa
be a 20 értéket, majd nyomja meg az

 gombot. Majd nyomja meg
mégegyszer 5 másodpercig, hogy
vissza lépjen a beállítás módba.
Ha az aktuális hőmérséklet  200 °C
de a kijelző 180°C-ot mutat, nyomja
meg a “ ” gombot, állítson be 20
értéket, majd nyomja meg az 
gombot hogy visszalépjen a beállítás
módba.
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IV. Kezelés
Nyomás folyamata

1.lépés: Győzödjön meg róla, hogy a kábel megfelelően csatlakoztatva lett a fali konnektorba. Helyezzen egy bögrét
felfűtés közben a bögreprésbe (a dupla fűtőfejbe kettőt). Hőálló ragasztóval rögzítse a bögrére a grafikával lefelé
pozicionálva a bögrére.

2. lépés: Állítsa be a hőfokot és az időt, majd a hőmérséklet emelkedni fog.
3. lépés: Amikor a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a hőprés jelezni fog. A fogantyú segítségével távolítsa el a
felfűtő bögrét, helyezze be a nyomni kívánt bögrét.
4. lépés: Amikor a visszaszámlálás befejeződött, távolítsa el a hőprésből a bögrét. Távolítsa el a bögréről a papírt.

Javaslat:
Kerámia bögre nyomása: 180°C, 150 másodperc
Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a tápkábelt, amikor a gép nincs használatban

V. Karbantartás

1.Nincsen működésre utaló jel a gép bekapcsolása után
1).Ellenőrizze a konnektort/dugót, hogy megfelelően csatlakozik-e.
2).Ellenőrizze a hálózati kapcsolót vagy a digitális vezérlőt vajon nemtört-e.
3).Ellenőrizze a biztosítékot, hogy nem gyulladt-e ki.
4).A jelzőfény világít, de nincs jel a kijelzőn, ellenőrizze az 5 átalakító kábelt. Ha ez kilazul, a csatlakozással

van a hiba. Ha megfelelően vannak csatlakoztatva, akkor az áramátalakító a hibás.

2.  Ha a képernyő jól műküdik, de nincs hőmérsékletemelkedés a fűtőlapon
1).Ellenőrizze, hogy a fűtőlap hőérzékelője megfelelően érintkezik-e. Ha a hőérzékelő meglazult, a kijelző 255

fokot fog mutatni és a gép csipogni fog.
2).Ellenőrizze a szabályozó jelzőfényét, hogy ég-e, ha nem, ellenőrizze, hogy a szabályozó vagy a digitális vezérlő

nem törött-e.
3).Ha már kicserélte az új jelzőfényt, de a fűtőlap még mindig nem fűt fel, ellenőrizze, hogy a fűtőlap nem hibás-e

vagy, ha a fűtőlap hálózati kábele laza, ki kell cserélni egy új fűtőlapre.

3. A fűtőlap megfelelően működik, de hirtelen a képernyő 255 Celsius fokot mutat.
1).Ellenőrizze, hogy a fűtőlap hőérzékelője megfelelően érintkezik-e.
2).Ha a hőérzékelő megfelelően érintkezik, de még mindig 255 fokot mutat, akkor az hibás.

4 A gép 0 és 180 fok között fűt, de a kijelzőn a számláló 200 vagy 300 fok felett hirtelen megáll, vagy a
kijelzőn a számláló hirtelen megugrik.
1).Ellenőrizze, hogy a fűtőlap hőérzékelője megfelelően érintkezik-e.
2).Ha a hőérzékelő jó, azt mutatja, hogy a digitális vezérlő programja el van törve, ki kell cserélni egy új

vezérlőre.
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5. A hőmérséklet ellenőrizhetetlen lesz: a beállított hőmérséklet 180 Celsius, de  a jelenlegi hőmérséklet 200 Celsius
fok felett van.
1).Ez azt jelenti, hogy a szabályozó eltört, cserére szorul.
2).Vagy ha a digitális vezérlő hibás, cserére szorul.

6. A beállított hőmérséklet és az idő abnormálissá válik a fűtőfej cseréje után.
1).Állítsa vissza a hőmérsékletet az operációs kézikönyv szerint.

7.Egyéb karbantartás
1).Azért, hogy meghosszabbítsa a gép élettartamát, adjon hozzá rendszeresen a kenőolajat.
2).Azért, hogy megtartsa a fűtőfej megfelelő transzferhatását, óvni kell, ha használatban van, ha nem.
3).Tartsa a gépet száraz helyen.
4).Ha nem tudja megoldani az elektromos alkatrészek problémáit, lépjen kapcsolatba a szállítóval és kérjen
technikai tanácsot!
5). A bögre fűtőfej kopó alkatrész! Amennyiben elhasználódott, cserélje ki. Soha ne fűtse fel üresen, mindig
használjon a felfűtéshez egy bögrét!IV.

Tippek

1). Amennyiben a fűtőbetét mérete jelentősen eltér a transzferálni kívánt termék méretétől, gondoskodni kell a
fűtőfej szabadon maradt részének hűtéséről.
2). Ha a nyomtatási szín túl barna vagy a transzferpapír megégett, csökkentse a beállított hőmérsékletet.
3). Ha a nyomtatás homályos: a túl hosszú átviteli idő proliferációt okoz.
4). Ha a nyomtatási szín eltérő/ részleges transzferhatás nem elég jó: a nyomás nem elég/ hosszú ideig
történt, rosszminőségű a transzferpapír.
5). Ha a nyomtatási szín fakó: a hőmérséklet túl alacsony/ a nyomás nem megfelelő/ nem lett elég hosszan
nyomva
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VI. Kapcsolási rajz

K0: Bekapcsoló gomb FU:Biztosíték T: Transzformátor EH1EH2:Fűtőszál   
SJ: Digitális vezérlő R1:Relé
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VII. Robbantott ábra

Sorszám
Alkatrész név

Mennyiség

1 Borítás 1

2 Vas rúd 2

3 Limited rod 5

4 Félkör nyomáskeret 1

5 Fogantyú 1

6 Fogantyú 1

7 Középső tű 1

8 Fogantyú 1

9 Rögzítő 1

10 The middle handle bar pin 4
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20 Mágnes kapcsoló 1

21 Mágnes kapcsoló borítás 1

22 Fogantyú borítás 4

23 Beállító panel 1

24 Fogantyú 1

25
GB-FASTENER-WASHER-SMWC

-10
1

26
GB-FASTENER-NUT-SNAB1

M10-N
1

27
GB-CONNECTING-PIECE-RING-

RRA12

28 Szerszámok

29 Szerszámok
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