
BRUGSANVISNING 
for

SUPERNEX 235 LSI & 325 LSI

1)            Tænd for hovedkontakten bag på maskinen.

2)            Tryk på HOT-knappen på displayet. Temperaturen er nu indstillet på 110 
  grader C og hastigheden på 0. Maskinen starter automatisk når den har den 
  ønskede temperatur, ready lampen på displayet lyser 

3)            Check temperaturen ved tryk på “MEAS” knappen.

4)            Temperaturen ændres ved tryk på pil-OP eller pil-NED knapperne.

5)            Tryk på “REV” knappen for returkørsel.

6)            Hastigheden ændres ved tryk på knapperne 1, 2, 3 osv.  Jo langsommere 
  motoren kører ved en konstant temperatur jo større er varmepåvirk-
  ningen under lamineringen.

7)            Ved tryk på OFF knappen standses motoren og ved tryk på knap 1, 2, 
  3 osv startes motoren igen.

8)           Ved koldlaminering tryk på “COLD” knappen. 

9)            Efter endt laminering tryk på “COLD” knappen. Maskinen afkøles nu og 
  motoren    

 MÅ IKKE SLUKKES FØR TEMPERATUREN ER UNDER 80 GRADER C! 

  Sluk derefter  hovedkontakten.

10)            Ved tryk på ”Mount” knappen indstilles temperaturen på 150 grader C 
  til brug ved transfer og lami board. 

11)          Ønskes en stand-by temperatur på 80 grader C: tryk på “PREHT” knap
  pen. Maskinen når herfra hurtigere laminerings-temperaturen.



12)          Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele
               og arbejdsløn.

13)          Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garan-
  tien ikke.

14)          Ved eventuel returnering af varen bedes De emballere den i forsvarlig 
  returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beska-    
  digelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.   

Temperaturer og hastigheder:

  Der findes en ”facitliste”, som med en vis usikkerhedsmargin ser sådan 
  ud:
  Grundindstillingen er:

   Folie               Papir              Temp.             Hastighed

   80 mic            80 gr.            110                  5

  For hver gang:  Papiret ændres +-20gr. og/eller Folien ændres +-20mic 
  ændres temp. +-5grader og/eller Hastigheden +-1.

   Eksempel:
   Folie               Papir              Temp.             Hastighed

   100mic           80gr.              110                  4

   100mic           80gr.              115                  5 

   100mic         100gr.             110                  3 

   100mic         100gr.             115                  4.

  Folielommerne skal A L T I D føres ind i laminatoren med den lukkede 
  kant forrest.Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale 
  dækker garantien ikke.
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