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بــرای کار بــا دســتگاه لطفــا توجــه فرماییــد بعلــت پیشــرفته بــودن بــرد هــای آتونیکــس، بــا 13 سنســور قابــل راه اندازی 
مــی باشــند کــه اســتانداردترین آن هــا سنســور PT100 مــی باشــد کــه ایــن مــدل از دســتگاه هــای دلخــوه پرینــت  بــه 
ایــن سنســور مجهــز مــی باشــند. در نتیجــه تنظیمــات بــرد دیجیتالــی شــما بــرای ایــن سنســور تعبیــه شــده اســت و بــا 
دســتکاری بیجــا و بــی مــورد ترموســتات در قســمت mode نارنجــی رنــگ ممکــن اســت تنظیمــات پیــش فــرض دســتگاه 

بهــم ریختــه و در نتیجــه نیــاز بــه تنظیــم مجــدد داشــته باشــد کــه در مــواردی نیازمنــد 
ارجــاع  دســتگاه جهــت  اســتفاده از گارانتــی و تنظیــم مجــدد خواهــد بــود. 

بــرای شــروع کار بــا دســتگاه کابــل بــرق را متصــل نمــوده و بــا کلیــد پشــت )شــماره 6( دســتگاه را روشــن نماییــد . لطفــا 
دقــت فرماییــد کابــل بــرق را مســتقیما بــه پریــز وصــل نمــوده و در مســیر هرگــز ســه راهــی یــا محافــظ قــرار داده نشــود 

چــون جریــان بــرق کار بــا دســتگاه بــاال مــی باشــد و در صورتــی کــه ســه راهــی موجــود 
دارای کیفیــت الزم نباشــد ســیم هــا را آب نمــوده و موجــب اتصالــی در مــدار مــی گــردد 

کــه فاقــد گارانتــی مــی باشــد.
پــس از روشــن نمــودن دســتگاه در ترموســتات برنــگ قرمــز عــددی بصــورت دیجیتالــی نمایــش داده مــی شــود. پــس 

از گذشــت چنــد ثانیــه چــراغ out ســبز رنــگ روشــن مــی شــود. 
جهــت تنظیــم دمــای ترموســتات فقــط کافیســت از دکمــه هــای ســفید رنــگ روی دســتگاه )دکمــه شــماره 1( کــه بصــورت 
ــا مــی باشــد را چنــد ثانیــه نگــه داریــد. مشــاهده مــی کنیــد کــه عــدد روی ترموســتات افزایــش                                        ــا افزایــش دم up ی

مــی یابــد و مــی توانیــد دمــا را روی درجــه مــورد نظــر تنظیــم نماییــد .
 پــس از تنظیــم ترموســتات روی عــدد مــورد نظــر بایــد صبــر کنیــد تــا دمــای هیتــر بــه دمــای تنظیمــی برســد. بــا رســیدن 
دمــای واقعــی هیتــر بــه مــای تنظیمــی شــما، چــراغ out خامــوش و روشــن مــی شــود و دمــای نمایــش داده شــده ابتــدا 
تــا 10 درجــه باالتــر از دمــای تنظیــم شــده بــاال مــی رود ولــی بــا گذشــت زمــان کمــی کاهــش یافتــه و در دمــای تنظیمــی 

شــما نگهداشــته مــی شــود.
ــم             ــی شــما دمــا را روی 180 تنظی ــد یعن ــی باش ــی 180 درجــه ســانتیگراد م ــای تنظیم ــد دم ــرض کنی ــرای مثــال ف ب
نمــوده ایــد. دمــای دســتگاه از ابتــدای روشــن کــردن تــا دمــای تنظیمــی شــما افزایــش یافتــه و 10 درجــه هــم باالتــر 
مــی رود یعنــی بــه 190 میرســد. امــا بــا گذشــت زمــان کاهــش یافتــه و بــه دمــای 180 درجــه نگــه داشــته مــی شــود. 

ــه کار نماییــد . در ایــن لحظــه مــی توانیــد شــروع ب

  تنظیم دستگاه برای آغاز پرس

Mode عدم دستکاری دکمه    

     عدم استفاده از سه راهی

  تنظیمات مربوط به دستگاه های کوچک سایز با تایمر و توموسات کره ای 



 پارچــه مــورد نظــر را در زیــر دســتگاه قــرار داده و پــرس را بــا فشــار دســت دســتگیره بــه ســمت پاییــن قفــل نماییــد. 
ــد  ــی کنی ــاهده م ــماره 4( مش ــگ )ش ــبز رن ــه س ــردن دکم ــا فش ــد و ب ــی کنی ــم م ــر تنظی ــورد نظ ــان م ــر را روی زم تایم
شــمارش معکــوس تایمــر آغــاز مــی شــود و پــس از گذشــت زمــان تنظیــم شــده، صــدای بــوق یــا آالرم دســتگاه پایــان 
زمــان را بــه شــما اعــام خواهــد کــرد. در ایــن لحظــه دکمــه قرمــز رنــگ )شــماره 5( را فشــار دهیــد تــا تایمــر خامــوش 
شــود و  پــرس را بــا کشــیدن دســتگیره بــه ســمت بــاال بــار کنیــد . اکنــون طــرح مــورد نظــر شــما بــر روی کار چــاپ شــده 

اســت و شــما مــی توانیــد نمونــه کار را برداریــد. 
ــت         ــانتیگراد و فارنهای ــب س ــی برحس ــش دمای ــت نمای ــده دارای دو حال ــداری ش ــتگاه خری ــد . دس ــه فرمایی ــا توج  لطف
مــی باشــد کــه بدلیــل ســادگی کار بــا آن فعــا روی ســانتیگراد تنظیــم نمــوده ایــم و در هنــگام کار بــا دســتگاه مشــاهده 
ــای  ــتگاه ه ــا دس ــا ب ــه قب ــتریانی ک ــه مش ــت . در نتیج ــن اس ــگ روش ــبز رن ــراغ C س ــتات چ ــه در ترموس ــد ک ــی کنی م
فارنهایتــی کار کــرده ایــد دقــت نماییــد دمــای 340 کــه قبــا تنظیــم مــی کردیــد همــان 180 الــی 200 درجــه مــی باشــد 

کــه ایــن دســتگاه بــر حســب ســانتیگراد تنظیــم گردیــده اســت. 
نکتــه ای بســیار مهــم در تنظیــم دمــای کلمــپ هــا وجــود دارد کــه الزم اســت توجــه فرماییــد : لطفــا دمــای تنظیمــی بــرای 
کلمــپ هــای ســیلیکنی ماننــد لیــوان و بشــقاب را بــرای دســتگاه خــود بیشــتر از 150 درجــه تنظیــم نفرماییــد. همچنیــن 

ــرد دســتگاه  ــر روی ب ــگام اســتفاده از کلمــپ هــای ســیلیکنی ب ــی کــه در هن در صورت
ــود را  ــتگاه خ ــه دس ــان لحظ ــدید، در هم ــه ش ــرف L) مواج ــار ح ــار LLLL ، (چه ــا اخط ب
خامــوش کــرده و کلمــپ را بــر تعویــض سنســور بــر اســاس تعهــدات گارانتــی ارســال 

فرماییــد. ایــن اخطــار نشــان مــی دهــد کــه سنســور PT100 کلمــپ شــما، دمــا را از محــل اتصــال خــود برداشــت نمــی 
کنــد و بــه ایــن ترتیــب بــدون اینکــه شــما متوجــه شــوید دمــای کلمــپ بــاال خواهــد رفــت و موجــب بــاد کــردن کلمــپ و 
غیــر قابــل اســتفاده شــدن آن خواهــد گردیــد. در صــورت اقــدام بــه موقــع شــما و توجــه بــه ایــن موضــوع کلمــپ بــا 
تعویــض سنســور اصــاح خواهــد شــد، امــا در صــورت بــاد کــردن دیگــر غیــر قابــل اســتفاده بــوده و مشــمول گارانتــی 

تعویــض قطعــات نیــز نمــی باشــد.

 اگــر بــا روشــن نمــودن بــرد دســتگاه متوجــه شــدید کــه دســتگاه روشــن نمــی شــود 
ابتــدا کابــل بــرق پشــت دســتگاه را بررســی نماییــد. ســپس فیــوز مربــوط بــه پریــز 
ــا  ــازل ب ــوز بررســی شــود ) پریزهــا در تمامــی ســیم کشــی هــای من ــه فی هــا در جعب

ــا بخــش  ــی در دســتگاه شــدید ب ــا متوجــه اتصال ــود و ی ــه هســتند ( اگــر فیــوز پریــده ب روشــنایی دارای فیــوز جداگان
مشــاوره فنــی شــرکت کــه شــماره آن در پاییــن صفحــات درج شــده اســت، تمــاس بگیریــد. 

ــرق گرفتگــی خفیــف مــی کنیــد .  ــه دســتگاه احســاس ب ــه بدن ــا دســت زدن ب  اگــر ب
ایــن موضــوع یــک بحــث علمیســت بدلیــل اینکــه المنــت بــا عبــور جریــان ولتــاژ القایــی 
ایجــاد کــرده و شــما احســاس بــرق گرفتگــی مــی کنیــد . بــرای رفــع ایــن مشــکل یــک 

ســیم نــازک از یــک قســمت دســتگاه بــه لولــه آب اصلــی یــا اســکلت ســاختمان و یــا چــاه ارت متصــل فرماییــد .

 اگــر بــا روشــن شــدن دســتگاه متوجــه مــی شــوید کــه اخطــار OPEN نمایــش داده شــد 
و هیتــر گــرم نمیکنــد . در اینصــورت دو حالــت وجــود دارد :

1- ســیم سنســور کشــیده شــده و قطــع گردیــده اســت و یــا خراشــیده شــده و 
اتصــال دارد )ســیم سنســور شــما قرمــز رنــگ مــی باشــد و از پشــت هیتــر وســط خروجــی المنــت هــا خــارج شــده اســت (

ــد و  ــتگاه را نمیشناس ــور دس ــات سنس ــر تنظیم ــل تغیی ــت و بدلی ــده اس ــتکاری ش ــتگاه دس ــات mode دس  2-  تنظیم
ــا همــان open  را نمایــش مــی دهــد . اخطــار عــدم وجــود سنســور ی

 اگــر چــراغ قرمــز رنــگ AL1 روشــن شــد : در اینصــورت ســیم بــرق دســتگاه در جایــی 
قطــع شــده و بایــد توســط تکنیســین فنــی مــورد بررســی قــرار بگیرد. 

اگــر دســتگاه را روشــن مــی کنیــد و دمــا از حالــت ابتدایــی تغییــری نمــی کنــد و بــاال 
نمــی رود ولــی همــه چیــز درســت اســت یعنــی تایمــر درســت عمــل مــی کنــد و مشــکل 
برقــی وجــود نــدارد، در ایــن صــورت بــاز هــم تنظیمــات  mode دســتکاری شــده  و 

خروجــی بــرق جریــان دســتگاه قطــع شــده اســت. در ایــن حالــت بخــش مشــاوره فنــی کــه شــماره آن در چاییــن صفحــات 
درج شــده اســت تمــاس بگیریــد. 

  عیب یابی دستگاه 

       روشن نشدن دستگاه 

        احساس برق گرفتگی

Open مشاهده اخطار         

AL1  روشن شدن چراغ        

       تنظیم دمای کلمپ ها           باال نرفتن دما



ــا ســعی و خطــا همــراه  ــی اســت و در ابتــدا ب ــال هــای مختلــف در چــاپ حرارتــی معمــوال فعالیتــی تجرب چــاپ روی متری
خواهــد بــود تــا تنظیمــات مناســب بــرای دســتگاه را بــه دســت آوریــد. امــا در ایــن بخــش مــا تجربیــات خــود را در مــورد 
متریــال هــای مختلــف بــه طــور اجمالــی در اختیــار شــما قــرار مــی هیــم. ایــن تنظیمــات مــی تواننــد نقطــه آغــاز ســعی 
ــی و      ــی عال ــق دســتگاه چاپ ــم دقی ــه و تنظی ــر و حوصل ــا قــدری صب ــان باشــد. ب ــال مــورد نظرت ــرای متری و خطــای شــما ب

هیجــان انگیــر خواهیــد داشــت. 

توضیحاتزمان دما متریال مورد نظر

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید120-180100قاب سی دی 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید60-18030-140پازل 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید170100-165آلومینیوم 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید120-15060-140فنجان 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید180120کارت ویزیت فلزی
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید40-18010-140بالش و کوسن
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

کارت ویزیت کوچک 
سایز

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید180120
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

توضیحاتزمان دما متریال مورد نظر  تنظیمات تجربی بر اساس متریال که قصد چاپ آن را دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید120-15060-140لیوان
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید120-15060-140بشقاب 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

تیشرت 
شال و روسری  

مانتو 

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید140-18010-40
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید18020کاه 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید18060چوب 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید180120سرامیک 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید18060ام دی اف 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید200120شیشه 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید

1- تصویر آینه ای از طرح مورد نظر را با جوهر مخصوص پرینت بگیرید60-18010-140پارچه نخی 
2- کاغذ چاپ شده را روی سطح مورد نظر برای چاپ بگذارید

3- با دما و زمان مشخص شده، فشار روی سطح اعمال کنید
4- کاغذ را از روی سطح بر دارید




