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Gratulujemy 
Państwu zakupu doskonałej prasy termicznej Insta model 238 (Plus). Jesteśmy 
przekonani,  że urządzenie będzie działało długo i bezawaryjnie. 
 

Tradycja i nowoczesność 
Prasy Insta skonstruowane są w taki sposób, aby zapewnić wygodną obsługę spełniając 
jednocześnie najsurowsze normy bezpieczeństwa. Posiadają atesty amerykańskie, 
kanadyjskie, jak również certyfikat CE Unii Europejskiej. Wszystkie prasy są wyposażone 
w rozwiązania ułatwiające pracę: automatyczną regulację i pomiar temperatury, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulację nacisku, sygnalizację czasu pracy. 
 

Perfekcyjna budowa 
Wszystkie prasy Insta zawierają cylindryczne elementy grzejne – rozwiązanie najbardziej 
niezawodne i gwarantujące równomierny rozkład temperatury na powierzchniach 
roboczych. Górna jest pokryta łatwym do utrzymania w czystości teflonem, dolna dzięki 
warstwie silikonowej gumy zapewnia równomierne rozłożenie nacisku. 
 

Gwarancja 
Urządzenie powinno być używane zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami 
bezpieczeństwa. Najważniejsza część prasy – element grzejny objęty jest dożywotnią 
gwarancją, a pozostałe elementy 24-miesięczną. Warunki gwarancji określa załączona 
karta gwarancyjna. 
 

Instalacja 
Prasa powinna być włączona do wydzielonego obwodu elektrycznego zabezpieczonego 
bezpiecznikiem 16 A, zerowanego lub uziemionego. W razie konieczności użycia 
przedłużacza zastosować typ mogący przenosić obciążenie dużym prądem. 
 

Specyfikacja techniczna 
 
Powierzchnia płyty – 38,1 x 50,5 cm. 
Temperatura pracy -  107 – 232 oC 
Ustawienie czasu -  1 s – 10 min. 
Zakres wskazań licznika -  1 do 9999 
Napięcie zasilania -  230/240 V  AC 50 Hz 
Moc -  2200 W 
Pobór prądu -  9,6 A 
Ciężar -  44,5 kg 
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Zasady bezpieczeństwa 
 Dotknięcie płyty grzejnej w czasie pracy grozi poparzeniem.           

W czasie pracy podstawa maszyny powinna znajdować się powyżej 
gniazda zasilającego. 

 Sytuacji awaryjnej natychmiast odłączyć zasilanie prasy 
wyłącznikiem ON/OFF i powiadomić o zaistniałym fakcie 
przełożonego oraz autoryzowany serwis. Zabrania się dokonywania 

samemu jakichkolwiek napraw.  
Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważniony, 
wykwalifikowany serwis. Wykaz podzespołów elektrycznych oraz schemat połączeń tylko 
do dyspozycji autoryzowanego serwisu firmy Insta. 
 

Eksploatacja 
1. Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcją wykonywania transferów 

dla poszczególnych rodzajów materiałów. Dokładne informacje są dostępne  
w serwisie internetowym www.atut-primar.pl lub w opisach dostarczanych  
z materiałami. 

2. Włącz wyłącznik sieciowy ON/OFF. 
3. Ustaw żądaną temperaturę i czas pracy. 
4. Podnieś dźwignię pracy do maksymalnego położenia i obróć płytę grzejną 90o. 
5. Zaczekaj na ustabilizowanie się temperatury na żądanym poziomie. 
6. Ustaw właściwą siłę nacisku obracając śrubę w górnej części prasy.                    

Aby zwiększyć siłę nacisku kręć śrubą w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara). 

7. Połóż materiał bazowy na dolnej płycie i ułóż w odpowiednim miejscu nadruk. 
8. Zamknij prasę, obracając z powrotem płytę grzejną i ustawiając dźwignię w dolnej 

pozycji. 
9. Zegar automatycznie zacznie odliczać czas. Po upływie zadanego czasu           

rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 
10. Otwórz prasę podnosząc dźwignię w górę i obracając górną płytę o 90o. 

 

Wskaźnik /regulator czasu/ temperatury 
 

  
  

 Lampki wskaźnikowe 
 UP, DOWN wskaźniki poziomu w trybie    

          serwisowym 
 HEAT ON wskaźnik grania 
 SET tryb ustawienia 
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Przyciski sterujące 
 

                                                                                 
 

Regulator steruje trzema funkcjami: 
1. Temperatura – może być ustawiona w zakresie 107 – 232 oC (225 – 450 oF) 
2. Czas – może być ustawiany w zakresie 1 sekundy do 10 minut. Po upływie 

zadanego czasu włącza się sygnał dźwiękowy. Czas jest odliczany, gdy pulsuje 
znak dwukropka (:). 

3. Licznik – zlicza cykle robocze w zakresie 1 – 9999. 
 

Programowanie regulatora 
 Ustawianie temperatury pracy 

1. jeżeli temperatura nie jest wyświetlana, naciśnij przycisk MODE tyle razy,     
by pojawiło się wskazanie temperatury. 

2. naciskając jednocześnie przycisk SET oraz UP lub DOWN ustaw żądaną 
temperaturę. 

 ustawianie czasu 
4. jeżeli czas nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk MODE tyle razy, by 

pojawiło się wskazanie czasu . 
5. naciskając jednocześnie przycisk SET oraz UP lub DOWN ustaw żądany 

czas. 
 zerowanie licznika 

1.  jeżeli licznik nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk MODE tyle razy,             
by pojawiło się wskazanie licznika.  

2. naciśnij jednocześnie przycisk SET i DOWN i trzyma naciśnięte przez            
3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0000. 

 Zmiana sposobu wskazywania wskaźnika temperatury (stopnie Fahrenheita lub 
Celsjusza). 

1. Naciskaj MODE aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie temperatury. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET do momentu zmiany skali temperatury   

ze  stopni Celsjusza na Fahrenheita, lub odwrotnie.  
. 

Ustawienia trybu pracy   Zmiana 
 
 

Zmiana parametru w dół 
 
 

Parametru w górę 
 
 

Ustawienie parametru 
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Uwagi eksploatacyjne 
1. Nie wkładać pod prasę przedmiotów takich jak guziki, zatrzaski, sprzączki i zamki 

błyskawiczne, gdyż mogłyby uszkodzić gumę silikonową lub podrapać teflonową 
powłokę płyty grzejnej. 

2. Okresowo czyścić pokrytą teflonem płytę grzejną używając miękkiej szmatki. 
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać na zimno, przy pomocy benzyny lakowej. 
Czyścić także, co pewien czas wszystkie części zewnętrzne prasy. 

3. Co pewien czas oliwić części ruchome lekkim olejem maszynowym. Nadmiar oleju 
usunąć. 

4. Kiedy prasa nie jest używana górna płyta powinna być podniesiona. 
 

Wymiana podkładki z gumy silikonowej 
1. Ostudź prasę a następnie oczyść powierzchnię nowej podkładki delikatnym 

rozpuszczalnikiem takim jak benzyna lakowa. Usuń starą gumę silikonową i oczyść  
metalową płytę. Wysusz dokładnie obie powierzchnie. 

2. Nałóż cienką warstwę kleju silikonowego MPPC006 na metalową płytę                       
i niezwłocznie przyłóż nową gumę silikonową starannie ją pozycjonując, Upewnij 
się, że między warstwami nie pozostały pęcherze powietrza. 

3. Pozostaw pod lekkim naciskiem do wyschnięcia w temperaturze pokojowej przez                
12 godzin. 


