
Manual för värmepress Secabo TC2

Gratulerar till ditt köp av en Secabo värmepress! För att kunna
använda din värmepress på bästa sett och komma igång med
din produktion, läs igenom manualen noggrant.
Kopiering av denna manual kräver tillstånd av Secabo GmbH.
Secabo GmbH förbehåller sig för eventuella fel och tillägg 
i tekniska detaljer. Secabo GmbH är inte skyldiga för några
direkta eller indirekta skador som uppstår vid användning av denna
produkt.
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Säkerhet

Med Secabo Tc2 får du en perfekt instegs värme press för att ta dina första 
steg in i textil efterbehandling med värmetransfers. Tc2s kompakta design
gör den idealisk till att ta med sig på olika evenemang som konserter, sport,
marknader mm.
Secabo Tc2 har digital kontroll som gör att du kan förinställa önskad tid och 
temperatur. Ett alarm ljuder när den förinställda tiden för transfern är klar.
Trycket ställs enkelt med ett hjul på ovan sidan av värmeplattan. 
Timern startas när värmeplattan stängs. Den stora öppnings vinkeln 
gör det enkelt att ladda transfern på materialet. Tc2 har en arbetsyta på
23 cm x 33 cm och värmeplattan har en förbrukning på 1000 kW.

Enkel användning för nybörjare
Mobil värmepress, lite och kompakt.
Stor öppnings vinkel
Digital kontroll för tid och temperatur.
Hög värme effekt 1000 kW.  

  

Översikt Secabo TC2

Läs dessa säkerhetsföreskrifter noggrant innan du använder 
värmepressen första gången 

Sträck dig aldrig in i värmepressen med dina händer när den är inkopplad, 
speciellt inte när den är påslagen och varm - risk för allvarliga brännskador.
Öppna aldrig vämeplattan/elektroniken själv.
Om du skulle bli tillfrågad av Secabo Customer Support att öppna värmeplattans
täckplåt, skall andningsskydd användas, rör endast isoleringen med skyddshandskar.
Eventuell isolering skall förvaras i en sluten påse.
Säkerställ att ingen vätska eller metall objekt inte vidrör insidan av maskinen.
Säkeställ att en jordad kontakt används för inkoppling av värmepressen.
Koppla ifrån pressen när den inte används.
Använd aldrig pressen med barn i din närhet och lämna aldrig värmepressen utan
tillsyn när den är påslagen.
Säkeställ att värmepressen används i torra utrymmen.

Om du är osäker på någon av ovan säkerhetspunkter kontakta kundsupport.
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Maskin beskrivning Secabo TC2

a.värme platta
b.tryck inställning
c.Digital kontroll för tid och värme
d.Inkoppling av ström och strömkontakt
   (syns ej)
e.bas platta.
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Secabo TC2 Kontroll

Med en digital kontroll kan temperatur ( C och F) och press tid i 
sekunder ställas in.

o o

Användning
Koppla in värmepressen till en 230 V kontakt med den medföljande kabeln.
Sätt på värmepressen med den röda switchen.
Tryck in SET knappen på TEMPERATUR för att ställa in den önskade temperaturen
genom pilarna. Konfirmera temperaturen genom att trycka på SET igen.
Tryck in SET knappen i TIME för att ställa in den önskade tiden genom pilarna.
Konfirmera tiden genom att trycka på SET igen.
Värmepressen värms upp
När värmepressen har kommit upp i önskad temperatur är den klar att använda.
Timern startar automatiskt nedräkningen när pressen stängts.
3 sekunder innan tiden är slut, ljuder en alarm signal.
Efter utgången tid öppnas värmepressen manuellt.
Kontakt trycket kan justeras med hjulet på ovansidan. Vrid den medsols - 
vilket ger lägre tryck. Vrid den motsols - ger högre tryck.
Trycket kan inte ändras under pressning. 

OBS: Värmpressen är mycket varm en tid efter avstägning.
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Underhåll och rengöring.
Underhåll skall alltid göras när pressen är avstängd, avkyld och sladden 
urkopplad.
Konsultera Teknisk support innan du gör något underhåll.

Rengör värme pressen regelbundet med en mjuktrasa och ett milt 
rengörningsmedel för att ta bort limrester, damm mm. Använd aldrig
stålull, lösningsmedel eller bensin.

Rekommenderade tider och temperaturer.
Nedan värden är endast rekomenderade värden och kan variera från material till 
material och skall alltid testas innan produktion startas.

Material TryckTemperatur Tid

Viktigt: Du skall alltid göra dina egna tester med ditt material och

typen av transfer innan du startar produktion. Ovan givna värden

och tillverkarens egna värden är bara rekommendationer. 

Säkerställ tvättbarhet och vidhäftning i dina egna tester.  



Teknisk data Secabo TC2

Typ

Vikt

Manuell värmpress

Arbetsyta

Höjdinställning av basplattan med vridbart hjul

Elförsörjning

Användnings miljö

Tryck inställning
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