
 
 
 

Naświetlarka UV  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podręcznik użytkownika 
Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga 
pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik.   
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Uwaga: 

Lampy UV stosowane są w przemyśle bez żadnych dodatkowych wymagań 
bezpieczeństwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, 
by lampy UV były włączane tylko wówczas, gdy pokrywa 
jest zamknięta. 

 



 3 

1. Przeznaczenie urządzenia 

Naświetlarka UV przeznaczona jest do naświetlania jednostronnych lub 
dwustronnych pytek drukowanych. Może być również stosowana do produkcji 
kopii błon, naświetlania paneli czołowych itp. 

Urządzenia naświetlające zaprojektowane są do pracy w suchych 
pomieszczeniach, szkołach, domach, biurach, laboratoriach i małych firmach. 

Aluminiowe paski na szybie umożliwiają dokładne ustawienie folii podczas 
naświetlania płytek drukowanych. 

Czas naświetlania jest kontrolowany przez elektroniczny wyłącznik czasowy. 

Czasy naświetlania dla różnych materiałów: 

Materiał podkładowy 2 – 5 minut 

Folia diazoniowa  około 3 minut 

Błona odwracalna  około 10 sekund 

 

2. Umiejscowienie 

Urządzenie powinno zostać ustawione na płaskiej, stabilnej podstawie 
(np. ławka lub stół) z przyciskami i sygnalizatorami skierowanymi do przodu. 
Pomieszczenie musi zostać zaciemnione. 

 

3. Rozpoczęcie użytkowania 

 

3.1 Przyciski i sygnalizatory 
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 � Kontrolka włączenia urządzenia 

 � Wyświetlacz czasu 

� - Przycisk Start/Stop 

 - Wybór trybu pracy 

 - Ustawienie czasu 

3.2 Pierwsze uruchomienie 

1) Podłącz urządzenie do zasilania 230V. 
 

Przykład: 

Montaż folii do wytwarzania dwustronnych płytek drukowanych. 

� Folia na górną stronę płytki drukowanej 
� Folia na dolną stronę płytki drukowanej 
� Ogranicznik 
� Pasek samoprzylepny do mocowania folii 

 

 
 

2) Umieść folie pod aluminiowym paskiem w taki sposób, żeby ograniczniki 
zostały wyrównane z krawędzią pasków (być może będziesz musiał 
poluzować śruby). 

3) Przymocuj folie za pomocą samoprzylepnych pasków. 
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4) Usuń folię ochronną z dwustronnej płytki drukowanej. 

5) Umieść płytkę drukowaną przy aluminiowych paskach A i B lub C i D. 

6) Zamknij pokrywę. 

 
Włącz lampy UV dopiero po zamknięciu pokrywy! 

 

7) Ustaw czas naświetlania i rozpocznij naświetlanie. 

8) Naświetl drugą stronę płytki analogicznie. 

3.3 Wyłącznik czasowy 

Urządzenie posiada wbudowany wyłącznik czasowy, który kontroluje czas 
naświetlania. Czas może zostać ustawiony w trybie sekundowym lub 
minutowym. 
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Tryby pracy 

Wyłącznik czasowy (tryb sekundowy): 

Jeśli podczas włączania urządzenia nie zostanie naciśnięte pokrętło regulacji 
czasu naświetlania, to cyfra z lewej strony wyświetlacza będzie wyświetlać 
minuty, a pozostałe dwie cyfry będą wyświetlać sekundy. Dzięki temu możliwe 
jest ustawienie czasu do 9 minut i 59 sekund. 

Znaczenie poszczególnych segmentów wyświetlacza: 

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

� Cyfry dziesiątkowe sekund  {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

� Cyfry jednostkowe sekund  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9} 

 

Przykłady wyświetlanych wartości: 

> 234 <  oznacza =>  2 minuty, 34 sekundy 

> 759 <    =>  7 minut, 59 sekund 

> 045 <    =>  45 sekund 

> 511 <    =>  5 minut, 11 sekund 

 

Wyłącznik czasowy (tryb minutowy): 

Jeśli podczas włączania urządzenia zostanie naciśnięte pokrętło regulacji czasu 
naświetlania, to cyfra z prawej strony wyświetlacza pokazywać będzie 
dziesiątkowe cyfry sekund, a pozostałe dwie cyfry będą pokazywać minuty. W 
tym trybie możliwe jest ustawienie czasu naświetlania do 99 minut i 50 sekund. 
Tylko w tym trybie będzie świeciła lewa i środkowa dioda wyświetlacza. 

Znaczenie poszczególnych segmentów wyświetlacza: 

� Cyfry dziesiątkowe minut  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

� Cyfry jednostkowe minut  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

� Cyfry dziesiątkowe sekund  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9} 
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Przykłady wyświetlanych wartości: 

> 2.3.4 <  oznacza =>  23 minuty, 40 sekund 

> 7.5.5 <    =>  75 minut, 50 sekund 

> 0.4.5 <    =>  4 minuty, 50 sekund 

> 5.1.1 <    =>  51 minut, 10 sekund 

> 0.1.3 <    =>  1 minuta, 30 sekund 

> 9.9.5 <    =>  99 minut, 50 sekund 

 

Włączanie urządzenia 

Po włączeniu naświetlarki, błysną wszystkie trzy diody LED wyświetlacza, co 
oznacza, że wyłącznik czasowy jest gotowy do pracy. Rozpoczęcie odliczania 
nie jest możliwe dopóki wyświetlana jest wartość > 000 <. Żeby rozpocząć 
odliczanie należy najpierw ustawić żądany czas naświetlania. 

 
Proszę zwrócić uwagę na to, że wyświetlany czas zależy od trybu 
pracy wyłącznika czasowego. 

Ustawianie czasu 

1) Przekręć regulator w lewą lub prawą stronę. 

Zacznie błyskać pierwszy segment wyświetlacza (od prawej strony) . 

2) Za pomocą obrotowego regulatora należy ustawić żądany czas. Obrót w 
prawą stronę powoduje zwiększenie wyświetlanej wartości. Obrót 
regulatora w lewą stronę powoduje zmniejszenie wartości. Obracając 
regulator w prawą stronę można uzyskać ponownie żądaną wartość. 

3) Naciśnij regulator w celu zatwierdzenia ustawionej wartości (w 
przypadku braku reakcji należy równocześnie wcisnąć i przekręcić 
regulator). 

Zacznie błyskać następny segment wyświetlacza. 
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Kolejne dwie wartości wprowadza się w ten sam sposób. 

Po ustawieniu czasu naświetlania wszystkie trzy segmenty wyświetlacza 
błysną informując o gotowości urządzenia do pracy. 

Jeśli ustawiony czas jest niewłaściwy, to po zakończeniu tych czynności 
możesz go na nowo ustawić. W tym celu należy wykonać powyższą 
procedurę od początku. 

 

Rozpoczęcie naświetlania 

Wciśnij regulator obrotowy. 

Wyłącznik czasowy oraz lampy zostaną włączone. Wyświetlacz przestanie 
błyskać i zacznie świecić nieprzerwanie, oraz nastąpi rozpoczęcie odliczania. 

W każdym momencie możesz przerwać odliczanie naciskając regulator 
obrotowy. Wyświetlacz zacznie błyskać i zostaną wyłączone lampy. Na 
wyświetlaczu będzie pokazany czas, który pozostał do zakończenia 
naświetlania. Odliczanie zostanie wznowione po naciśnięciu regulatora 
obrotowego. 

Po zakończeniu odliczania lampy zostaną wyłączone. Czas naświetlania 
ustawiony poprzednio pojawi się na wyświetlaczu i zacznie błyskać. 

4. Konserwacja 

Naświetlarka UV jest urządzeniem nie wymagającym konserwacji. 

Niemniej jednak naświetlarka jest delikatnym urządzeniem elektrycznym. 
Należy unikać wstrząsów, wilgoci oraz zanieczyszczeń. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć 
przewód zasilający. 

Dbaj o czystość szyby. 

Wymiana części: 

1) Odłącz przewód zasilający 

2) Zdejmij (odkręć) wszystkie sześć aluminiowych pasków 

3) Podnieś szybę 

4) Zdejmij boczne mocowanie w celu wymiany lamp 

5) Zmontuj poprawnie urządzenie 
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5. Dane techniczne 

Numer urządzenia 140007 140017 

Wymiary dł. x szer. x wys. 
[mm] 317 x 225 x 90 473 x 310 x 93 

Powierzchnia naświetlania 
[mm] 160 x 250 240 x 365 

Pobór mocy [W] 32 60 

Ilość lamp UV [W] 4 x 8 4 x 15 

Długość fali świetlnej UV [nm] 365 

Wyłącznik czasowy (tryb 
sekundowy) 1 sekunda – 10 minut 

Wyłącznik czasowy (tryb 
minutowy) 10 sekund – 100 minut 

 

Urządzenie to zostało przetestowane i odpowiada wymogom kompatybilności 
elektromagnetycznej do zastosowań domowych, biurowych, laboratoryjnych 
oraz do małych firm. 

 

Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga 
pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik.   
 


