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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

QUANDO UTILIZA O SEU APARELHO DEVEM SER SEMPRE SEGUIDAS PRECAUÇÕES 
BÁSICAS, INCLUINDO AS QUE SE SEGUEM:

1. Ler todas as instruções.

2. Utilizar o aparelho apenas para o fi m para o qual foi concebido.

3. Para reduzir o risco de choques eléctricos, não submerja o aparelho em água ou em 
qualquer outro líquido.

4. Nunca puxe o cabo para desligar o aparelho da tomada eléctrica, em vez disso, agarre a 
fi cha e puxe para desligar.

5. Não permita que o cabo entre em contacto com superfícies quentes, deixe o aparelho 
arrefecer completamente antes de proceder à sua arrumação. 

6. Não opere o aparelho com um cabo danifi cado ou caso o aparelho tenha sido deixado cair 
ou tiver sido danifi cado. Para reduzir o risco de choques eléctricos, não desmonte nem tente 
reparar o aparelho, leve-o a pessoal de assistência técnica qualifi cado para ser examinado e 
reparado. Montagens ou reparações incorrectas podem causar risco de incêndio, de choques 
eléctricos ou de lesões para as pessoas quando o aparelho é utilizado.

7. É necessária estreita supervisão para qualquer aparelho que seja utilizado por ou na 
proximidade de crianças. Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto este estiver ligado.   

8. Podem ocorrer queimaduras como resultado do contacto com superfícies de metal quentes. 

9.Para reduzir a probabilidade da ocorrência de uma sobrecarga do circuito, não opere outro 
aparelho de alta tensão no mesmo circuito. 

10. Caso seja estritamente necessário utilizar uma extensão, deve ser usado um fi o com 
capacidade de 20 amperes. Os fi os com capacidades inferiores de amperes poderão 
sobreaquecer, deve ser tomado cuidado para que o fi o seja colocado de modo a que não seja 
possível puxá-lo ou tropeçar nele.  

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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GUIA DA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS DA PRENSA TÉRMICA

CABO DE ALIMENTAÇÃO

  VISÃO LATERAL

    Pega de Abertura

Manípulo de Ajuste 
da Pressão

Íman de 12 V

Interruptor de 
Alimentação 
On/Off

VISOR LED 
DISJUNTOR
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PAINEL DE CONTROLO DA PRENSA TÉRMICA

Visor Digital         

Indicador de Temp.

 
Indicador de Confi guração

Indicador de Tempo

Indicador de Pressão

Tecla de “Aumento”

Tecla de “Modo”

Tecla de “Redução”
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As instruções de funcionamento da Prensa Térmica foram concebidas tendo-o a si em mente. Leia e 
siga cuidadosamente as instruções passo a passo para obter os melhores resultados possíveis. Caso 
se depare com alguma difi culdade, volte a ler cuidadosamente as instruções e tente novamente. 

Por favor tenha em consideração: Devido às diferenças de espessuras das pás poderá ter de ajustar 
a pressão. 

Preste especial atenção ao risco de queimaduras que podem ocorrer como resultado do contacto 
com o prato de prensa aquecido durante a sua utilização.

Mantenha as mãos afastadas dos pratos de prensa da prensa durante o bloqueamento dos pratos de 
prensa, uma vez que a pressão pode causar lesões.  

A prensa deve ser colocada num suporte estável adequado de, pelo menos, 36”C [91,4cm] x 24”L 
[60,96cm] x 29”A [73,66cm].

A área de trabalho tem de ser mantida limpa, arrumada e livre de obstruções aos movimentos da 
prensa térmica. 

O cabo de alimentação tem de ser desligado antes de proceder à limpeza ou assistência técnica da 
prensa. 

Passo 1 LIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO:

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica devidamente ligada à terra com capacidade de 
amperagem sufi ciente.

120 Volts
A sua prensa térmica necessita de um circuito de ligação à terra com 15 amp para o funcionamento 
de 120 volts. 

240 Volts
A sua prensa térmica necessita de um circuito de ligação à terra com 7,5 amp para o funcionamento 
de 240 volts. 
As extensões, caso sejam utilizadas, devem ser o mais curtas possível, não podendo ter um calibre 
inferior a 12. Recomendam-se fi os de alta resistência.

Não devem ser utilizados circuitos com menos de 15 amps ou outros equipamentos ou aparelhos 
com necessidades energéticas elevadas (especialmente mais do que uma máquina de prensagem 
térmica).

NOTA:
Caso o cabo de alimentação seja danifi cado, tem de ser substituído pelo fabricante, o seu agente de 
assistência técnica ou uma pessoa com qualifi cações semelhantes, de modo a evitar riscos. Utilize 
um cabo de tipo HSJ, com 250 V - 10 AMP como substituto.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

AVISO
A FALHA NO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES IRÁ CAUSAR:

1. Funções de controlador erráticas.
2. Informações imprecisas no visor e aquecimento lento.
3. O desengate do disjuntor.

Passo 2

LIGUE O SISTEMA

Retire da caixa

Localize o parafuso de empacotamento posicionado no topo da prensa ao centro.

O parafuso de empacotamento tem de ser removido antes de ligar ou operar a prensa.

Localize o Interruptor de Alimentação ON/OFF na prensa.

Ligue o Interruptor de Alimentação.

Interruptor de Alimentação ON/OFF
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Passo 3              

AJUSTE A TEMPERATURA
Localize o Visor LED na Prensa.

Prima a Tecla de Selecção de Modo localizada no centro do Painel de Controlo.
As Luzes (SET) [confi gurar] e (TEMP) [temperatura] localizadas junto do visor irão iluminar-se 
indicando que se encontra no Modo de Ajuste de Temperatura.

Em seguida, prima a Tecla (-) localizada à esquerda da Tecla de Selecção de Modo para reduzir a 
confi guração da temperatura, ou prima a Tecla (+) localizada à direita da Tecla de Selecção de Modo 
para aumentar a confi guração de temperatura.

O LED irá exibir as suas alterações à medida que as efectua. 

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Visor Digital         

Indicador de Temp.

 
Indicador de Confi guração

Indicador de Tempo

Indicador de Pressão

Tecla de “Aumento”

Tecla de “Modo”

Tecla de “Redução”
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

PASSO 4

AJUSTE O TEMPO

A sua prensa de modelo de prensagem térmica tem duas confi gurações de tempo, o que lhe 
permite confi gurar dois tempos diferentes quando é necessária uma aplicação em duas vezes. Para 
aplicações singulares apenas tem de confi gurar de forma igual as duas confi gurações de tempo.

Quando tiver terminado o ajuste da temperatura, prima novamente a Tecla de Selecção de Modo. 
Esta acção irá fazê-lo avançar para o Modo de Ajuste de Tempo Nº 1. As luzes de confi guração e de 
tempo irão iluminar-se, indicando que se encontra no Modo de Ajuste de Tempo Nº 1. Ajuste o tempo 
do mesmo modo que ajustou a temperatura. Quando tiver confi gurado o Tempo Nº 1, pressione a 
Tecla de Selecção de Modo novamente para avançar para a confi guração do Tempo Nº 2. As 3 luzes 
irão iluminar-se, indicando que se encontra no Modo de Confi guração de Tempo Nº 2. Seleccione o 
tempo desejado e pressione a Tecla de Selecção de Modo novamente para sair das confi gurações de 
tempo. Todas as luzes estarão desligadas e a prensa irá voltar para o modo de impressão.

IMPORTANTE:
A prensa NÃO irá funcionar quando qualquer uma das luzes LED vermelhas estiver ligada – 
enquanto estiver nos modos de Confi guração de Temperatura ou Tempo.

LEMBRE-SE:
Prima a Tecla de Selecção de Modo UMA VEZ para avançar para o Modo de Ajuste de Temperatura.

Prima a Tecla de Selecção de Modo uma segunda vez para avançar para o Modo de Ajuste de 
Tempo Nº 1. 

Prima a Tecla de Selecção de Modo uma terceira vez para avançar para as Confi gurações de Tempo 
Nº 2. 

Prima a Tecla de Selecção de Modo uma quarta vez para voltar para o Modo de Aquecimento/
Funcionamento.
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Passo 5

AJUSTE A PRESSÃO

O Manípulo de Ajuste da Pressão está localizado no centro do prato de aquecimento da 
prensa.

Ajuste a pressão ao girar o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a 
pressão e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir a pressão. 

LEITURA DA PRESSÃO 

Uma Leitura da Pressão Visual encontra-se localizada no canto inferior direito do visor LED. 
Quando a pega está bloqueada na posição de prensagem térmica será exibido um valor para 
a pressão. A leitura encontra-se numa escala de 0 – 9. A Pressão 0 iria indicar que não existe 
qualquer Pressão e 9 iria indicar uma Pressão muito elevada.

1 - 3 = Pressão Ligeira 
4 - 7 = Pressão Média
8 - 9 = Pressão Elevada

Para ajustar a Pressão basta girar o Manípulo de Ajuste da Pressão para a direita, ou seja, no 
sentido dos ponteiros do relógio, para aumentar a Pressão e para a esquerda, ou seja, no sen-
tido contrário ao dos ponteiros do relógio, para reduzir a Pressão. O visor irá exibir a Pressão 
quando a prensa estiver bloqueada na posição de impressão.
 
LEMBRE-SE: De ter em conta a espessura da sua pá quando ajusta a pressão. 
 
AVISO: OS DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS POR EXCESSO DE PRESSÃO NÃO 
SÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA!
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Manípulo de Ajuste da Pressão 

Visor da Pressão 
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

PASSO 6

Quando o equipamento tiver chegado à temperatura adequada, posicione a pá blister e proceda com 
a impressão. 

Baixe e bloqueie o prato de prensa aquecido na posição de impressão. Este procedimento irá dar 
início ao processo de temporização automática.

O temporizador irá automaticamente fazer uma contagem decrescente e o prato superior da prensa 
irá erguer-se para a posição “PARA CIMA” quando o ciclo de impressão tiver terminado. Por favor 
esteja ciente de que quando o tempo tiver terminado o impacto dos gases irá automaticamente 
libertar o prato da prensa para a posição “para cima”.

O tempo irá automaticamente reiniciar-se e está pronto para continuar com a próxima aplicação.

Para selar embalagens de cartão e Blisters : 325 F ( 162,7 Celsius ) 
- 350 F ( 176,6 Celsius ), entre 8 a 10 segundos ; 

Para selar Blisters e Papel de Alumínio : 220 F ( 104,4 Celsius ) 
- 225 F ( 107,2 Celsius ), entre 2 a 3 segundos ;
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NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

ESQUEMA ELÉCTRICO DA PRENSA TÉRMICA
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PEÇAS DESMONTADAS E SUA NUMERAÇÃO
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