
T-Check

MEMORY

BRUGSANVISNING FOR 
NPH-900 / NPH-1200N 

 
Læs venligst denne brugsanvisning før brug! 

 
1) Tryk på POWER knappen for at tænde maskine  
 
2) Indstille maskinen ved hjælp af  under PROGRAM. Se oversigten som 

følger med maskinen:  
    
75-knappen =   80mic folie/80 gr. papir 
100-knappen = 100mic folie/80 gr. papir 

 125-knappen = 125mic folie/80 gr. papir 
 175-knappen = 175mic folie/80 gr. papir 
 250-knappen = 250mic folie/80 gr. papir 
  

Under opvarmningen vil ”kage” illustrationen blinke. I takt med 
maskinen bliver varmere vil en større bid af kagen blive tilføjet.     

 
 
Maskinen har den ønskede temperatur når et ansigt er på displayet.       
  
Motoren starter automatisk når temperaturen kommer op på 75º C.  
Pilene illustrerer valse retningen.    

 
3) Check temperaturen ved tryk på "T-Check  " knappen. 
 
4) Temperaturen kan ændres ved tryk på  TEMPERATURE-knapperne.   

   
Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj. 
   
Reducer temperaturen ved at trykke på.  
Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen  
for lav – tryk på     

 
5) Hvis folien sætter sig fast i maskinen -  tryk på "Reverse" knappen for  
 returkørsel og træk forsigtig folien ud af maskinen.  
 
6) Hastigheden kan ændres ved tryk på motor/speed knapperne.  Jo  

langsommere motoren kører ved en bestemt temperatur jo større er                
varmepåvirkningen under lamineringen. 

 
7) Efter afsluttet laminering tryk på "COLD" knappen. 
 
8) Ved koldlaminering tryk på "COLD" knappen og derefter på motor/ 
 speed for den ønskede hastighed.  
 
 Sættes maskinen på ”COLD” vises en snemand.    
 
9) Der er mulighed for at ændre på standard indstillingerne mht. 

temperatur  og hastighed. Foretag ændringen og tryk på ”MEMORY” 
knappen. På denne måde kan indstillingerne ændres således, at de passer  

 præcist folielommen.  
 

COLD



 
 
10)  Ved at holde POWER knappen nede mere end 2 sec. nedkøler   

 maskinen, hvorefter den slukker automatisk. 
 
 Under nedkølingen vil der stå COOL og følgende ansigt være på 
 displayet. Maskinen slukker når tempareturen kommer ned på 50º C.  
   
11) Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl.  Garantien dækker dele og arbejdsløn 
 
12) Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke. 
 
13) Ved eventuel returnering af maskinen bedes De emballere den i forsvarlig  

returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse 
undervejs.  I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar. 

 
14) Såfremt der anvendes andre folielommer end dem, som EDNord leverer

dækker garantien ikke.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                    


