
Instrukcja obsługi prasy 3D VP3030  
 Specyfikacja techniczna                 nr.seryjny …………………………… 
 

●Temperatura pracy： 50℃-220℃（różnica +/- 5℃）    ● Ustawienia czasomierza：1 s -900s 

●Dozwolone napięcie：(EU)AC230V                     ●Całkowita Moc：＜1.5KW                            

●Temperatura pracy ：-5℃-50℃                       ●Całkowita Waga: 21Kg 

●Powierzchnia robocza：280（dł.）×280（szer.）×60（wys.）mm    

  Powierzchnia robocza jest ok. 2 cm mniejsza od rozmiaru rzeczywistego silikonu dociskowego. Wygrzewanie 

elementu o większych rozmiarach może uszkodzić silikon. Przy prawidłowej pracy silikon powinien wytrzymać 

ok.200 wygrzań . Silikon dociskowy jako element eksploatacyjny nie podlega gwarancji. 

Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu (“STDBY”) maszyna przechodzi w proces czuwania, wciśnij przycisk 

“ON” by uruchomić urządzenie, wciśnij przycisk “0FF” by wyłączyć urządzenie i 

przejść w stan czuwania. 

  Konfiguracja parametrów. 
Po przytrzymaniu przycisku “SET” przez 3 sekundy urządzenie przejdzie do trybu 

konfiguracji ustawień, wciskanie przycisków “+” lub “-” kontroluje temperaturę 

prasy (50C-220C). 

Po ponownym wciśnięciu przycisku “SET” kod pracy: F1，wciskanie “+” lub “-” 

pozwala ustawić czasomierz (1s-900s) fabrycznie ustawiono na 100s. 

Po ponownym wciśnięciu przycisku “SET” kod pracy: F2，wciskanie “+” lub “-” 

pozwala na ustawienie czasu pracy pompy próżniowej (30s-900s), fabrycznie 

ustawiono na 60S. 

Po ponownym wciśnięciu przycisku “SET” kod pracy: F3，wciskanie “+” lub “-” 

pozwala na ustawienie czasu pauzy pompy próżniowej (0s-900s), fabrycznie 

ustawiono na 0S. 

Ponowne wciśniecie przycisku “SET” wyłączy tryb konfiguracji ustawień, nie 

naciskanie żadnego z przycisków przez 10s wyłączy tryb konfiguracji ustawień. 

Przypomnienie：Pompa próżniowa będzie pracować nieustannie jeżeli czas pauzy 

jest ustawiony na 0. 

  Metoda użycia 
1：Włącz zasilanie kontrolka " STDBY " zapali się, naciśnij przycisk "ON" by 

wprowadzić w stan pracy. Głowna grzałka zacznie nagrzewanie do ustawionej 

temperatury. 

2：Otwórz górną klapę prasy i środkową kieszeń i umieść przedmiot przeznaczony 

do transferu, po ułożeniu , wciśnij “+”, pompa próżniowa zacznie działać; jeżeli przedmiot został źle ułożony, 

proszę wcisnąć “-” by odblokować próżnię. 

3：Po zamknięciu górnej klapy i uzyskaniu odpowiedniej temperatury, czasomierz rozpocznie odliczanie. Prasa 

automatycznie przerwie prace pompy próżniowej gdy licznik pokaże 0, dzwonek poinformuje o końcu pracy 5 

razy . 

4：Po wszystkim otwórz górna klapę i środkową kieszeń by wyjąc przedmiot przeznaczony do transferu. 

  Informacje 
1、Maszyna wejdzie w tryb czuwania jeżeli nie będzie używana przez 10min. 

2、Nie można zmienić ustawień pracy podczas pracy. 

3、Grzałka prasy utrzymuję temperaturę przez cały czas od wciśnięcia przycisku ON. 

4、Przyciski "+" i "-" nie działają w trybie czuwania. 

5、Odłączenie od prądu usunie wszystkie ustawienia pracy. 
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