
STARTEN:

- Plaats  de eBosser  op een vlakke  droge ondergrond

- Sluit  de eBosser  aan via  de adaptor  op een stopkontakt.(afbeelding  A-B-C)

- Druk  op de Power schakelaar  om de machine  aan te zetten.

EMBOSSING  FOLDERS:

- Plaats  het papier  in de embossingfolder

- plaats  de embossingfolder  tussen  de platen  A en C

- leg de A en C platen  vervolgens  op plaat  D

- Leg alle  platen  recht  op elkaar  en schuif  ze in de eBosser

- Laat de platen  los zodra  ze door de machine  naar  binnen  worden getrokken

- Zodra  de machine   stopt,  verwijdert  u de platen  aan de achterzijde.

- Experimenteer  met verschillende  soorten  papier  voor  het beste  resultaat

- Om kromtrekken  van  de platen  te voorkomen  dient  u de platen

  regelmatig  om te draaien.

THIN  CUTTING  DIES:

- Nestabilities,  Creatables,  Memorybox,  Joy!,  Impression  Obsession,  Die-versions  enz.

- Er zijn verschillende  combinaties  van  platen  mogelijk,  afhankelijk  van  het merk  stans

  dat u gebruikt.

  Zie  de afbeeldingen  op  pagina-2   USING  OTHER  BRANDS  - THIN  METAL  DIES  

- Plaats  de stans  altijd  met de snijkant  naar  boven  met daarop  het papier.

- Gebruik  als bovenste  snijplaat  altijd  plaat-A

- Houd er rekening  dat bepaalde  zeer gedetailleerde  stansen  soms meerdere  malen  

  door de machine  gehaald  dienen  te worden voor  het juiste  eindresultaat..

- zorg er voor  dat de stans  nooit  met de snijranden  tegen de platen  B, C, of D komt

- plaats  de magneet  shim  altijd  onder  de stans

- Om vervolgens  te embossen  laat  u het papier  in de stans  en plaatst  u de dunne   zwarte

rubbermat  tussen  het papier  en de A-plaat.

  Dit  geheel  haalt  u opnieuw  door de machine.   

Voor het snijden  van  bijv.  Stof  is extra  verkrijgbaar  een Metal  Adaptor  Plate . (niet  voor  papier)

  GARANTIE :

- Craftwell  Inc.  verleent  2 jaar garantie  op de eBosser  machine.

  Onder  de garantie  vallen  alleen  fabrieksfouten.  Bij  incorrect  gebruikt  vervalt

  de garantie   Bewaar  altijd  uw aankoopbewijs  en bijvoorkeur  de verpakking  

  van  de eBosser.

  Aan slijtage  onderhevige  delen  zoals  de platen  vallen  niet  onder  de garantie.

 
ZORG  EN ONDERHOUD:

- Gebruik  een zachte  doek om de eBosser  te reinigen

- Gebruik  geen agressieve  en chemische  schoonmaakmidelen  of sprays

- Gebruik  beide  zijden  van  de platen  om de levenduur  te verlengen.

- Zorg  ervoor  de de Powerknop  uit  staat  wanneer  u de eBosser  niet  gebruikt.

BELANGRIJK:

-Verwijder  de platen  pas uit  de machine  wanneer  deze is gestopt.

- Zorg  ervoor  dat kinderen  alleen  onder  toezicht  van  een volwassene

  gebruik  kunnen  maken  van  de eBosser

- Zorg  ervoor  dat uw handen  niet  in kontakt  komen  met de bewegende

  delen  van  de machine

- Het forceren  van  materiaal  in de machine  kan leiden  tot een defect

  en valt  niet  onder  de garantie.

- Laat de platen  niet  in de machine  wanneer  deze niet  in gebruik  is.

- Schakel  nooit  de veiligheids  sensoren  uit  en verwijder  niet  de achterklep

- Gebruik  de machine  niet  langer  dan 60 minuten  achter  elkaar  en laat  deze

  dan eerst  15-minuten  afkoelen.

- de eBosser  is bedoeld  voor  eigen  thuisgebruik  en niet  geschikt  voor  produktie

  van  grote  series.

- Wanneer  de eBosser  is vastgelopen,  de machine  uitschakelen.  

  Daarna  de machine  aanzetten  en de aan/uit  knop  ingedrukt  houden  

  tot de machine  de platen  terug  draait .

Neem voor  vragen  contact  met ons  op:

Fa,.  Jacobi  Hobby  & Creatief

Houtlaan  7  9203 AN  Drachten

e-mail:   info@jacobi.nl  tel.  0512-512662

A-PLATFORM
PAPIER
^^^ STANSMAL^^^
SHIM (magnetisch  d-bruin)

C-PLATFORM
B-PLATFORM
D-PLATFORM

A-PLATFORM
RUBBERMAT (ZWART)
STANSMAL met PAPIER
C-PLATFORM
B-PLATFORM
D-PLATFORM

plaatvolgorde  van  boven  naar  beneden  bij  het stansen  en

vervolgens  embossen  met  dunne  metalen  stansen  

(Creatables,   Nestabilities,  Joy!  enz.)

Let op dat u niet  met elke  snijstans  kunt  embossen  !!

<BOVEN>

<ONDER>

STANSEN EMBOSSEN  met STANS  *)

IN DE DOOS:

- eBosser  machine

- Voedingsadaptor  + EU snoer

- Platforms:

  1 x Snijplatform  A

  1 x Basisplatform  B, C en D

- 1 x Magneet  Shim  (donkerbruin)

- 1 x ZWARTE  embossingmat  (dun)

-  Handleiding  

re
v
. 

1
4

0
1

2
0

1
4

*) Let op: geldt niet voor embossingfolder


