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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER 
 
For sikker brug af CT3838-II varmepressen skal de følgende forholdsregler 
overholdes. 
 

 
Før brug af varmepressen: 

 
• Læs venligst hele manualen før brug af varmepressen 
• Brug kun pressen til overførsel på tekstil eller materialer beregnet for sublimation 
• Det strømførende kabel bør tilsluttes direkte til en stikkontakt uden brug af 

forlængerkabel eller stikdåse, da de kan blive meget varme på grund af strømforbruget   
• 230 volts stikkontakten skal kunne klare et forbrug på mindst 10 ampere. 
• Brug ikke pressen, hvis strømkablet er ødelagt eller defekt. Forsøg ikke 

selv at åbne varmepressen og reparere den i tilfælde af, at den skulle være 
defekt, men kontakt i stedet straks The Letter Shop.  

• Hvis varmepressen åbnes af en ikke autoriseret person bortfalder 
garantien. Brug ikke varmepressen i nærheden af små børn medmindre de 
befinder sig mindst 1,5 m fra varmepressen. 

• Udsæt ikke varmepressen for fugt, snavs, støv eller vibrationer og stød. 
 

Brug af varmepressen: 
 

• Brug altid tænd/sluk kontakten på varmepressen og træk aldrig bare ledningen ud, når 
varmepressen er tændt. 

• Lad være med at røre varmeelementet under brug, da du ellers kan pådrage dig svære 
forbrændinger.  

• Undgå at den strømførende ledning kommer i kontakt med varmelegemet. 
Forlad aldrig varmepressen uden opsyn, når den er tændt. 
 

Yderligere information: 
 

• Undgå at løfte i varmeelementet, når pressen skal flyttes, men tag fat underneden på 
selve rammen. Hvis varmepressen skal pakkes ned og sendes, så sørg for at bruge 
den originale emballage og at pressen er kølet fuldstændigt af.   
 
Opbevar denne vejledning et sikkert sted. 

Sikkerhed 
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     Varmepressen I detaljer 

Håndtag Trykregulator 

Tænd/Sluk kontakt 

 
 
 
 
 

  
 

 

Display 230v tilslutning 
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  Brugermenu I detaljer 
 
 

 Aktuel temperatur 
 
 
 
 
 
 
 

1. Antal stk. 
2. Ønsket temperatur 

 
 

Nedtællingstimer 
 

Øg eller formindsk 
temperatur eller time 

 
 
 

Menu 
 
 
 
 

Tekniske specificationer: 2000W / 240V/50Hz 
 

Pakkestørrelse: 45cm x 55cm x 46cm 
 

Vægt: 23Kg 
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Denne manual er lavet for at gøre brugen af Calortrans CT3838-II varmepresse så let 
og sikker som muligt. Det anbefales derfor at læse hele manualen omhyggeligt og følge 
instruktionerne trin for trin. 
  

• Arbejd forsigtigt og undgå direkte kontakt med varmelelementet 
for at mindske risikoen for at blive forbrænding.  

• Brug kun varmepressen når den er placeret på et stabilt underlag. 
• Undersøg varmepressen for eventuelle transportskader ved 

modtagelsen 
• Lad varmepressen akklimatisere sig ved stuetemperatur I 7 timer 

inden brug, for at forhindre fugtproblemer eller kortslutning. 
• Placer varmepressen I en passende arbejdshøjde. 
• Varmepressen kan betjenes med en, eller to hænder efter 

behov.  
• Den anbefalede omgivende temperature ved brug af varmepressen 

er 15-50 ° C, med en relative luftfugtighed på op til 70 %.  
• Spild aldrig væsker eller placer faste objekter I pressen. Hvis det 

skulle ske, sluk da straks for varmepressen, fjern strømkablet fra 
stikkontakten og kontakt forhandleren. 

• Producenten påtager sig intet ansvar, for materielle skader eller 
personskader, forårsaget  af forkert brug af varmepressen. 

Forord 
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Trin 1. Tilslut strømkablet  

  Brugermanual 

 

Vær sikker på at varmepressen 
tilsluttes en 230V stikkontakt og at 
denne er sikret med mindst en 10 
ampere sikring.  

Undgå at bruge forlængerledning eller 
stikdåse, da disse kan blive 
overophedet på grund af 
varmepressens strømforbrug. Sørg for 
at trykke strømkablet helt ind i 
tilslutningen på varmepressen. 

 
 

Bemærk: 
 

Hvis strømkablet er ødelagt, så skal 
detombyttes af leverandøren, eller en 
person med teknisk erfaring. Dette r for 
at forhindre at en person med 
manglende teknisk indsigt, skulle få 
elektrisk stød. Ved eventual ombytning 
skal der bruges et 250V 10 AMP kabel. 

Advarsel: 
 

Ignorering af denne information kan 
forårsage: 

 
• Ødelæggelse af pressen 
• Kortslutning 

 
 
 
 

Trin 2. Tænd for varmepressen 
 

• Åbn varmepressen. 
 

• Find tænd/sluk kontakten. 
 

• Tænd varmepressen. 
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OBS ! 

Juster trykket så det passer til det material du benytter, ved at dreje (hold 
håndtaget lidt nede og drej på  justeringsknoppen) turning the knob) Når 

varmepressen lukkes helt, bliver varmen overført til det produkt du ønsker at lave. 
Tiden tælles automatisk ned dog og når den indstillede tid er gået, giver 

varmepressen et signal (bip), der indikerer at processen er færdig. 

 
 

Trin 3. Indstil temperatur og tid 
 

1. Tryk på menutasten (i et par sekunder) indtil der høres et bip, 
 for at vise temperaturindstilling. 
 Brug piletasterne for at øge eller mindske temperaturen. 

 
2. Tryk på menutasten igen for at indstille tiden. 
 Brug piletasterne for at øge eller mindske tiden . 

 
3. Tryk på menutasten igen og tryk så på pil ned for at nulstille 
stk. antal 

 
4. Tryk på menutasten en sidste gang og varmepressen er 
klar til brug.  

 
 
 

 

Brugermanual 
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Advarsel: 

Det er meget vigtigt at sætte det korrekte tryk, inden overførinsprocessen 
påbegyndes. 

 

Trin 4. Brug  

  Brugermanual  

 

Vent til varmepressen har nået den ønskede arbejdstemperatur. 
 

• Set trykket så det passer til det pågældende materiale. 
• Placer eksempelvis en T-shirt med tranfermateriale I varmepressen. 
• Tryk håndtaget ned indtil der høres et klik. 
• Løft håndtaget når signalet indikerer, at den ønskede tid er 

gået og overførselsprocessen er. 
  
 

 
 

 

Drej med uret for at øge trykket 
og mod uret for at mindske det. 
Undersøg hos din material-
leverandør, hvilket tryk der 
passer til dit materiale. 
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CE Certifikat  
 
 
 

 


