
Spacetronik SPA-M2

Instrukcja obsługi



SPA-M2

Prędkość pasa：
12m/min.

Objętość powietrza ：
regulowana

Waga netto： 4.95kg

Moc： 200W

Rozmiar opakowania ：
36*49.5*28 

Rozmiar maszyny：
400*145*290mm 

(dł.*szer.*wys.）

Waga： 6.2kg

Napięcie wejściowe： AC  110V -220V /
50-60Hz

Specyfikacja
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Opakowanie zewnętrzne

Otwórz opakowanie

Ostrza

Pasy















Zestaw

Zawartość zestawu

Wał podający

Kabel zasilający

Klucz sześciokątny

Plastry samoprzylepne

Maszyna SPA-M2
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Instalacja wału 01 02

Przełóż klucz przez otwór w waleZnajdź odpowiedni klucz sześciokątny

Instalacja wału 

Instalacja



03 04Montaż wału Podłączenie

Przykręć wał do maszyny Podłącz kabel zasilający do maszyny

Instalacja02



05 Zasilanie

Włącz maszynę przyciskiem (powinien świecić się na czerwono)

Instalacja02



06 07 08Przygotowanie materiału

Umieść rolkę z folią na wale Wsuń początek folii na dyszę z powietrzem

Przygotowanie materiału

Dosuń folię do miejsca, w którym zaczyna się pas

Przygotowanie materiału

 

Obsługa03



9 10Przygotowanie materiału

Przytrzymaj zaznaczony przycisk, aby przewinąć 
folię manualnie (musi ona przejść przez cały układ i 
wyjść z drugiej strony o co najmniej kilkanaście cm)

Przygotowanie materiału

Naciśnij niebieski przycisk (START), aby 
uruchomić maszynę i zaczekaj, aż się rozgrzeje 

03 Obsługa



11 Panel sterowania

1. Parametry: temperatura osiągnie swoją wartość około 3-5 sekund po włączeniu, maszyna 

musi się nagrzać

2. Dostosowanie prędkości: Użyj czerwone pokrętło, aby zmienić prędkość

3.Objętość powietrza: Użyj niebieskie pokrętło, aby zmienić objętość powietrza

4.Wprowadzenie folii: Przytrzymaj czerwony przycisk (z dłonią), aby manualnie wprowadzić 

materiał

5. Start/Stop: Po założeniu folii, kliknij ten przycisk, a maszyna po nagrzaniu się i osiągnięciu 

odpowiednich parametrów zacznie działać automatycznie

6. Regulacja temperatury: przytrzymaj przycisk „+” lub „-” przed 3-5 sekund aby zwiększyć lub 

zmniejszyć temperaturę

Panel sterowania
03
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1.Szybkość nadmuchiwania zależy od rodzaju użytej folii. Dla 
każdego rodzaju folii powinno się używać inne parametry maszyny 
(głównie objętość powietrza). Dopasuj odpowiednie parametry i 
zanotuj je, aby w przyszłości znać prawidłowe ustawienia.

2.Po pewnym okresie użytkowania maszyny, jeśli okaże się, że nie 
działa automatycznie lub zablokowała się, wymień ostrze.

04 Środki ostrożności
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04 Środki ostrożności

3.Jeśli np. poduszki powietrzne mają potopione uszczelnienia, lub 
uszczelnienie nie jest zbyt mocne, sprawdź, czy temperatura nie jest 
zbyt wysoka lub niska. Upewnij się również czy pas nie jest 
uszkodzony, jeśli tak - wymień go na nowy.



Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Upewnij się, że maszyna jest 

wyłączona przed podłączeniem do 

źródła zasilania.

Sprawdź, czy w maszynie nie utknęły 

żadne fragmenty folii. Jeśli tak, 

oczyść ją.

Rolka z folią musi być 

założona przez osobę 

obsługującą maszynę.

Zabrania się używania 

maszyny bez założonego 

materiału (folii).

Regularnie sprawdzaj 

jakość ostrzy.

Przed wyjściem z 

domu sprawdź czy 

wyłączyłeś maszynę.

Środki ostrożności

04 Środki ostrożności



13 Wymiana ostrza12 Wymiana ostrza

Instalacja nowego ostrza:
Złam fabryczne ostrze na pół tak, aby były dwa 4 częściowe. 
Zamontuj 4 częściowe ostrze w maszynie, dokręć śrubę i załóż 
pokrywę.

Wymiana zużytego ostrza:
Otwórz pokrywę i poluzuj śruby.
(ostrze 9mm, 30st.)

Konserwacja05



Spacetronik Air
www.air.spacetronik.eu

spacetronik@spacetronik.eu
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