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Používateľská príručka 
Všetko kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný 
súhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.  
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Upozornenie: 

UV lampy sú používané v priemysle bez žiadnych dodatočných bezpečnostných 
požiadaviek. Zvláštnu pozornosť venujte tomu, aby 
UV lampy boli zapnuté iba pri uzatvorenom 
kryte. 
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1. Použitie zariadenia 

UV osvitová jednotka je určená pre osvit jednostranných a dvojstranných dosiek 
plošných spojov. Ďalšou aplikačnou oblasťou sú filmové kópie, osvit čelných 
panelov atď. 

Osvitové jednotky sú navrhnuté pre použitie v suchých miestnostiach, školách, 
obytných a pracovných oblastiach, v laboratóriách a malých firmách. 

Hliníkové prúžky na sklenenom paneli sú určené pre presné usadenie filmov pri 
osvite dosiek s plošnými spojmi. 

Osvitový čas sa nastavuje a ovláda elektronickým časovačom. 

Osvitové časy pre rôzne materiály: 

Základný materiál 2 – 5 minút 

Diazo film  asi 3 minúty 

Diapozitívy  asi 10 sekúnd 

 

2. Umiestnenie 

Jednotka by mala byť umiestnená v horizontálnej polohe na stabilnej základni 
(napr. lavica alebo stôl) s ovládacími prvkami orientovanými dopredu. 
Miestnosť musí byť zatemnená. 

 

3. Uvedenie do prevádzky 

 

3.1 Ovládacie prvky 
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 � Kontrolka zapnutia zariadenia 

 � Časový displej 

� - Tlačidlo Štart/Stop 

 - Výber pracovného režimu 

 - Nastavenie času 

3.2 Prvé zapojenie 

Pripojte jednotku k sieti 230 V. 
 

Príklad: 

Umiestnenie filmov pre výrobu obojstrannej dosky plošných spojov. 

� Film pre hornú stranu dosky 
� Film pre spodnú stranu dosky 
� Vymedzovač 
� Samolepiaci prúžok pre fixáciu filmu 

 

 
 

2) Upevnite filmy pod hliníkovým prúžkom podľa vymedzovacích značiek tak, 
aby vymedzovače boli zarovnané s hranou prúžkov (možno budete musieť 
povoliť skrutky). 

3) Zafixujte filmy samolepiacimi prúžkami. 
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4) Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej dosky. 

5) Umiestnite dosku pri hliníkových prúžkoch A a B alebo C a D. 

6) Uzavrite kryt. 

 
UV lampy zapnite až po zatvorení krytu! 

 

7) Nastavte osvitový čas a zapnite osvit. 

8) Druhú stranu exponujte obdobným spôsobom. 

3.3 Ovládanie časovača 

Zariadenie má zabudovaný časovač, ktorý kontroluje čas osvitu. Nastavenie 
času je možné v sekundách alebo minútach. 

  

 

  

Pracovné módy 

Sekundový časovač: 
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Ak po zapnutí prístroja nestlačíte koliesko časovača, potom ľavá číslica ukazuje 
minúty a ostatné dve ukazujú sekundy. Môžete teda nastaviť až 9 minút a 59 
sekúnd. 

Význam jednotlivých hodnôt displeja: 

� Minúty     {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

� Desiatky sekúnd  {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

� Jednotky sekúnd  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9} 

 

Príklady zobrazených hodnôt: 

> 234 <  znamená =>  2 minúty, 34 sekúnd 

> 759 <    =>  7 minút, 59 sekúnd 

> 045 <    =>  45 sekúnd 

> 511 <    =>  5 minút, 11 sekúnd 

 

Minútový časovač: 

Ak po zapnutí prístroja stlačíte koliesko časovača, potom pravá číslica ukazuje 
desiatky sekúnd a ostatné dve ukazujú minúty. V tomto režime je možné 
nastavenie času osvitu až 99 minút a 50 sekúnd. Iba v tomto režime bude svietiť 
ľavá a prostredná dióda displeja. 

Význam jednotlivých hodnôt displeja: 

� Desiatky minút  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

� Jednotky minút  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

� Desiatky sekúnd  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9} 

 

 

Príklady zobrazených hodnôt: 

> 2.3.4 <  znamená =>  23 minúty, 40 sekúnd 

> 7.5.5 <    =>  75 minút, 50 sekúnd 
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> 0.4.5 <    =>  4 minúty, 50 sekúnd 

> 5.1.1 <    =>  51 minút, 10 sekúnd 

> 0.1.3 <    =>  1 minúta, 30 sekúnd 

> 9.9.5 <    =>  99 minút, 50 sekúnd 

 

Zapnutie jednotky 

Po zapnutí jednotky blikajú všetky tri LED diódy displeja, čo znamená, že 
časovač je pripravený pre použitie. Spustenie časovača nie je možné pri 
nastavení hodnoty > 000 <. Musíte najskôr nastaviť hodnotu časovača (osvitu) a 
potom začať odpočítavanie. 

 
Buďte si, prosím, vedomí rozdielnych hodnôt v pracovných módoch 
časovača. 

Nastavenie času 

1) Otáčajte gombíkom doľava alebo doprava. 

Prvé číslo sprava na displeji bliká. 

2) Pomocou otáčavého gombíka nastavte požadovaný čas. Otáčanie doprava 
zobrazovanú hodnotu zvyšuje. Otáčanie doľava zobrazovanú hodnotu 
znižuje. Opätovným otáčaním doprava opäť dosiahnete požadovanú 
hodnotu. 

3) Stlačte gombík pre potvrdenie nastavenej hodnoty (v prípade nečinnosti 
gombík súčasne stlačte a pootočte). 

Potom začne blikať ďalšia časť displeja. 

Rovnakým spôsobom vložte ostatné dve hodnoty. 

Po nastavení času osvitu začnú opäť blikať všetky tri číslice. Jednotka je 
pripravená na použitie. 

V prípade potreby môžete iniciovať nové nastavenie, ak nastavený čas 
nesúhlasí s požadovanou hodnotou. Vyššie uvedený postup opakujte od 
začiatku. 
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Spustenie expozície 

Stlačte otočný gombík. 

Spustí sa časovač a osvitové trubice. Blikajúci displej prestane blikať a bude 
konštantne svietiť a čas je odpočítavaný. 

Stlačením otočného gombíka môžete kedykoľvek prerušiť osvit a odpočítavanie 
času. Displej bliká a osvitové trubice zhasnú. Zostávajúci čas zostáva na displeji. 
Pri opätovnom stlačení otočného gombíka sa opäť spustí odpočítavanie. 

Po ukončení odpočítavania budú osvitové trubice vypnuté. Predtým nastavená 
hodnota sa opäť zobrazí na blikajúcom displeji. 

4. Údržba 

 

UV osvitová jednotka nevyžaduje údržbu. 

Avšak je to citlivý elektronický prístroj. Zabráňte otrasom, vlhkosti a 
znečisteniu. 

Pred začatím akýchkoľvek údržbových prác vždy odpojte sieťový kábel. 

Sklenenú dosku udržujte čistú. 

Výmena komponentov: 

1) Odpojte sieťový prívod. 

2) Odstráňte (odskrutkujte) všetkých šesť hliníkových prúžkov. 

3) Vysuňte sklenenú plochu. 

4) Vysuňte stranový držiak pre výmenu osvitovej trubice. 

5) Jednotku opäť zložte. 

5. Technické údaje 

Číslo výrobku 140007 140017 

Rozmery dĺž. x šír. x výška. 
[mm] 317 x 225 x 90 473 x 310 x 93 
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Osvitová plocha [mm] 160 x 250 240 x 365 

Spotreba [W] 32 60 

Počet UV trubíc [W] 4 x 8 4 x 15 

UV vlnová dĺžka [nm] 365 

Sekundový časovač 1 sekunda – 10 minút 

Minútový časovač 10 sekúnd – 100 minút 

 

Jednotka bola testovaná a je zhodná s požiadavkami smernice EMC pre použitie 
v obytných a pracovných oblastiach, laboratóriách a malých firmách. 

 

Všetko kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný 
súhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.  
 


