
             Instrukcja obsługi  

maszyny stemplującej 

                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i akcesoria w zestawie  

Napięcie: 110V；220V 

Moc: 300W 

Waga: 9.5kg 

Rozmiary: 280 mm×150 mm×310mm 

Maksymalna powierzchnia zastosowania: 60 mm×90mm 

Zawartość zestawu: Jeden kawałek gumy przewodzącej ciepło, 

jeden kawałek papieru samoprzylepnego odpornego na wysokie 

temperatury, śrubokręty oraz klucze sześciokątne i nasadowe. 

。 

Ⅰ. Instalacja: 

1. Montaż uchwytu: Wyjąć drążek, następnie włożyć go do otworu montażowego w 

wahaczu, po czym dokręcić śrubę mocującą obok drążka, aby zamocować uchwyt. 

2. Regulacja skoku: Skok urządzenia został ustawione zgodnie z doświadczeniami 

na substancjach stemplowanych o grubości poniżej 1 cm w fabryce. Zasadniczo, 

ruch roboczy powinien być ustawiony w pozycji około 30 mm, jeśli zajdzie 

potrzeba dostosowania położenia przesuwu, w celu regulacji należy wykonać 

następujące czynności: poluzować śrubę mocującą belkę, obrócić uchwyt ruchu 

wysokości, a po zakończeniu regulacji dokręcić śrubę mocującą belkę. Po 

wyregulowaniu wysokości należy zwrócić uwagę na zrównoważenie lewej i prawej 

płyty, to znaczy równoległe ustawienie i wyrównanie płyty wymiany ciepła i płyty 

roboczej. Śrubę mocującą należy dokręcać stopniowo, unikając dokręcenia do 

oporu, w przeciwnym razie równoległe ustawienie płyty wymiany ciepła i płyty 

roboczej będzie trudne do osiągnięcia, przez co nie uzyska się idealnego efektu 

stemplowania. 



 

 2. Po podłączeniu maszyny do źródła zasilania należy włączyć przełącznik 

zasilania i poczekać aż zaświeci się czerwona kontrolka zasilania, a 

następnie obrócić pokrętło regulacji temperatury i ustawić żądaną 

temperaturę zgodnie z różnymi materiałami i wydrukami. Poniższa tabela 

może być używana jako odniesienie: 

 

Temperatura 100℃-150℃ 150℃-180℃ 

Stosowane substancje 

Papier wizytówkowy / 

skóry / PCV z 

miękkiego papieru 

samoprzylepnego 

Wyroby z kart 

PCV / gumy / 

drewna 

Gdy dioda kontrolna temperatury świeci się na czerwono, a po kolejnych 10 

minutach świeci się na zielono, oznacza to że płyta wymiany ciepła osiągnęła 

wymaganą temperaturę. (Ze względu na automatyczną stałą kontrolę temperatury 

podczas procesu stemplowania światła wskaźnika często zmieniają kolor, ale nie ma 

to wpływu na rezultat stemplowania). 

 

3. Gdy dioda kontrolna temperatury zmieni kolor na zielony, należy przesunąć 

uchwyt, aby powierzchnia gumy przewodzącej ciepło lub elektryczny szablon 

aluminiowy stykał się w pełni z powierzchnią substancji stemplowanej. Wymagana 

temperatura jest różna dla różnych papierów, jeśli temperatura jest zbyt wysoka, 

granica kolorowych linii może być poza znakiem, a nawet stać się niewyraźna, 

natomiast jeśli temperatura nie jest wystarczająco wysoka, zabarwienie może nie 

być jednolite. W tym ustawieniu temperatura powinna być dostosowana do efektu 

stemplowania. 

 

Ⅲ. Instalacja papieru foliowego 

1.Wybór papieru foliowego: Wybrany papier foliowy musi mieć specyfikację 

dostosowaną do materiałów drukarskich i rozmiar odpowiedni dla urządzenia 

(szerokość większa niż 90 mm, długość 120 m). Po wybraniu papieru foliowego 

należy wyjąć foliowy stojak na papier, poluzować plastikową okrągłą pokrywę, a 

następnie włożyć zwinięty papier foliowy, przykryć plastikową okrągłą pokrywę i 

włożyć stojak na papier z powrotem do urządzenia. 

2. Papier foliowy musi być ułożony na stojaku barwną powierzchnią do góry: 

-otworzyć papier foliowy, 

-przesunąć jeden koniec papieru foliowego zgodnie z kierunkiem wskazówek 

zegara, 

-przesunąć papier wokół dolnego końca tylnego drążka mocującego papier foliowy, 

-przesunąć papier po stole, 

-przesunąć dookoła dolnego końca przedniego drążka mocującego papier foliowy, 

-włożyć przedni koniec papieru foliowego do wałka ustawczego i obrócić pokrętło 

wałka ustawczego, aby naprężyć papier foliowy. 

Należy zauważyć, że powierzchnia papieru foliowego musi być równoległa do stołu. 

Jeśli nie są one równoległe, rozwiązaniem jest regulacja wysokości przednich i 

tylnych prętów ustalających papieru foliowego. 

Ⅳ. Próbne użycie 

1.Należy położyć substancje stemplowane na stole, a następnie wyregulować linijkę 

położenia, aby substancje zostały umieszczone we właściwym miejscu szablonu 

gumy przewodzącej ciepło lub elektrycznego szablonu aluminiowego z brązową 

powierzchnią skierowaną do góry.
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Diagram / schemat urządzenia 

 



 

Ⅱ. Założenie gumy przewodzącej ciepło lub matrycy żelu 

krzemionkowego 
 

1. Po podłączeniu maszyny ze źródłem zasilania należy obrócić pokrętło 

regulacji temperatury, aby ustawić temperaturę 100 ℃, a następnie włączyć 

przełącznik zasilania. 

2.Należy użyć papieru samoprzylepnego odpornego na wysokie temperatury, 

którego rozmiar odpowiada rozmiarowi gumy przewodzącej ciepło lub 

matrycy z żelu krzemionkowego, przykleić papier samoprzylepny z tyłu 

gumy przewodzącej ciepło lub matrycy żelu krzemionkowego i umieścić 

przewodzącą ciepło gumę lub matrycę żelu krzemionkowego na środku 

stołu . Następnie należy pociągnąć za uchwyt maszyny, docisnąć ją i 

podgrzać, aby papier został sklejony z gumą przewodzącą ciepło lub 

matrycą żelu krzemionkowego, by w końcu wyjąć gumę przewodzącą 

ciepło lub matrycę żelu krzemionkowego. Po tym należy zdjąć papier 

ochronny z drugiej strony papieru samoprzylepnego, położyć papier 

samoprzylepny na stole klejącą powierzchnią do góry (należy przy tym 

pamiętać, aby umieścić go na środku płytki wymiany ciepła), następnie 

pociągnąć za rączkę maszyny, aby ją przycisnąć i podgrzać, aby guma 

przewodząca ciepło lub matryca żelu krzemionkowego została przyklejona 

do płytki wymiany ciepła. 

3. Ciśnienie i czas pracy: zbyt ciemne linie stemplujące wskazują, że nacisk 

powierzchniowy jest zbyt duży, a zbyt lekkie, lub nawet niekompletne linie 

stemplowania wskazują, że nacisk powierzchniowy jest zbyt mały; jeśli czas 

stemplowania jest zbyt długi, zabarwienie stemplujące będzie poza skalą, 

stanie się nawet niewyraźne, natomiast jeśli czas stemplowania jest zbyt 

krótki, zabarwienie nie będzie jednolite. Gładka powierzchnia nadruków 

wymaga mniejszego nacisku i krótszego czasu stemplowania, podczas gdy 

szorstka powierzchnia nadruków wymaga większego nacisku i dłuższego 

czasu stemplowania. 

4. Należy wyregulować nakrętkę ograniczającą wysokość tak, aby 

ograniczyć nacisk i wysokość stemplowania, unikając przy tym kolizji i 

uszkodzeń między powierzchnią słowa, powierzchnią płyty wymiany ciepła 

i powierzchnią stemplowaną, powstałych przez użycie zbyt dużej siły do 

pociągnięcia za uchwyt. 

5. Aby zaoszczędzić papier foliowy, możliwe jest dostosowanie pokrętła 

regulacji długości papieru foliowego zgodnie z długością powierzchni 

stemplującej, tak, że długość i tempo przesuwania papieru jest odpowiednie 

dla długości powierzchni. 

6. Po sprawdzeniu czy temperatura osiągnęła odpowiednią wartość można 

przystąpić do procesu stemplowania. Po użyciu folii do tłoczenia na gorąco 

należy obrócić pokrętło wałka odbiornika w taki sposób, aby czerwone 

pokrętło wskazywało w górę i pozwolić, aby papier został zabrany do góry. 

 
____ 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

 


