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Solvent Less

ENGLISH

ČESKY

REF: PREN0052

LEHKÝ, PŘENOSNÝ & 
UŽIVATELSKY  
JEDNODUCHÝ

LIGHTWEIGHT,  
PORTABLE & SIMPLE USE



· Rozměry / Dimesions:   19.5x13x40cm (Délka x Šířka x Výška) / (L x W x H)

· Velikost desky / Plate size:  6 x 12cm

· Váha / Weight:    G.W 7,26kg / N.W 5,66kg

· Výkon / Power:    700W

· Proud / Current:    3.5A

· Napětí / Voltage:     220V

· Frekvence / Frequency:    50HZ

· Tlak / Pressure:      600KG

· Teplota / Temperature:    0-200ºC

· Odpočítávání / Time:    0-999

· Certifikace / Certification:   CE
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ČESKY

KONFIGURACE

NASTAVENÍ TLAKU:
-Po směru hodinových ručiček: Zvýšení 
-Proti směru hodinových ručiček:  Snížení

-Odpočítávání: Po stlačení topných desek stiskněte tlačítko 
odpočítávání.

NASTAVENÍ TEPLOTY & ODPOČÍTÁVÁNÍ:

Tlačítko zvýšení/
odpočítávání

Tlačítko 
nastavení

Tlačítko 
snížení

Pro každé lisování nastavte správný tlak. Pokud stále 
potřebujete zvýšit nebo snížit tlak, proveďte nastavení 
pomocí šroubu před nastavením teploty.

TIP

NEVYVÍJEJTE NEPŘIMĚŘENOU SÍLU NA LIS! 
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ POŠKOZENÍ  
PRODUKTU.

-Nastavení teploty:
Stiskněte jednou tlačítko nastavení, displej zobrazí “SH” a PV ikona na stejném 
řádku začne blikat. Stisknutím tlačítek snížení a zvýšení                  upravte teplotu.

-Nastavení času komprese:
Dvojitým stisknutím tlačítka nastavení se zobrazí “SE” na displeji. Nyní 
nastavte požadovaný čas stisknutím tlačítek snížení a zvýšení.

-Potvrzení nastavení: Po dokončení nastavení odpočítávání a teploty 
stiskněte znovu tlačítko nastavení pro potvrzení změn. Displej opustí mód 
nastavení a deska se začne nahřívat.



ČESKYPRACOVNÍ POSTUP:

1. Ujistěte se, že je zařízení používáno v odpovídajícím prostředí.  
     Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
2. Po ukončení používání přístroj vypněte.
3. Nesahejte na topné desky, dokud nezchladnou.

Připojte zdroj napětí. Zapněte vypínač.

Nastavte požadovaný čas a teplotu 
na displeji. 

Počkejte, dokud přistroj nedosáhne 
požadované teploty.

Po dosažení požadované teploty vložte mezi 
topné desky materiál, stlačte přiměřenou 
silou a stiskněte tlačítko odpočítávání.

 
Po uplynutí času Vás přístroj upozorní 
spuštěním zvukového signálu. Poté můžete 
zvednout topné desky a vyndat stlačený ma-
teriál.
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ČESKY

CONFIGURATION 
QNUBU

ENGLISH

PRESSURE ADJUSTMENT:
Clockwise: Increase pressure Counterclockwise: Reducing pressure.

-Countdown: After platen closed, press          “TIME” start Counting 
down press time.

Every press Pressure is set well. If you still need to 
increase or decrease pressure, please adjust by the 
screw before setting a temperature.

TIP

-Set Temperature:
Press Set button 1x time,Screen show “SH” and PV side number blinking, the 
temp can now be set using the                      to increase or decrease temperature.

-Set Compression Time:
Press Set button 2x time,screen show “SE”the time can now be set 
using the                   to increase or decrease time.

-Confirm setting: After finish setting of time and temperature you should 
press set once again to confirm the your setting, screen will exit setting 
mode and start heating.

TEMPERATURE & TIME SETTING:

Increase button/
countdown button

Set button Decrease 
button

¡DONT FORCE THE PRESS! 
IF YOU TRY TO APPLY OVER-PRESSURE 
THE PRODUCT WILL BE DAMAGED



WORKING STEPS:
ENGLISH

1. Make sure that the device is used in an appropriate 
      environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.

Connect power cord,Turn on the switch.

Set desired time and temperature on the 
controller. 

Wait until the machine temperature 
reaches the set temperature.

When temperature reached, put your material, 
and press platen, Press countdown button.

 
When times up, the machine beeps to let you 
know times up, this time you can lift up handle 
and platen to take of your material out
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