FAST DROP STARTER KIT
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL - Inštrukcie
Obsah balenia
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1. Dve plechovky s obsahom 500 g živice a tvrdidla
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2. Sada ôsmich nádob s červeným uzáverom
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3. Sada ôsmich dávkovacích čiapôčok
4. Sada troch dávkovacích hadičiek

6

5. Sada šiestich dávkovacích ihiel
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6. Dve vzorky s inštrukciami

1. Položte vzorky na podložku,
použite ReMount sprej, magnetické prúžky alebo maskovaice pásky na zaistenie. Skontrolujte
rovinnosť pracovnej podložky.

2. Jemne odstráňte prebytočnú
fóliu z Vašich výtlačkov.

5. Vytiahnite a odstráňte bezpečnostný uzáver.

6. Nalejte do nádoby rovnaké množ- 7. Pevne uzavrite nádobu červeným
stvo oboch komponentov pomocou uzáverom.
rysiek na nádobe alebo samostatnou
digitálnou váhou.

8. Pretrepte nádobu po dobu 1 minúty.
Dôležité: Zmixovanú zmes použite do
cca 10 - 20 min. od zmiešania.

9. Nasaďte dávkovaciu čiapočku
(striebornú)

10. Vrch čiapočky odstrihnite nožnicami.

12. Vložte dávkovacie hadičky v tomto poradí: 1) priesvitná 2) čierna
3) červená. Teraz ste pripravený
začať robiť vzorky podľa obrazových
inštrukcií. Pre jemnejšie, menšie
detaily nasaďte ihlu na červenú hadičku.

3. Vyrovnajte tlač prítlačným valčekom, aby sa zabránilo odliepaniu
výtlačkov.

11. Odstrihnite nožnicami: 2 cm
z priesvitnej hadičky, 1 cm z čiernej
a 1 cm z červenej hadičky.

4. Vytiahnite teleskopický kryt
zatiahnutím za horné krídlo.

AKO POUŽÍVAŤ SYSTÉM FAST DROP

skontrolujte rovnosť
pracovnej plochy
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skontrolujte rovnosť
tlačového výstupu

Tip: aby ste sa vyhli
nerovnému povrchu,
použite ReMount sprej,
magnetické prúžky
alebo maskovacie pásky

1

2 cm

1 cm

1 cm

umiestnite dávkovacie hadičky
podľa grafického znázornenia

Legenda

samolepiaca fólia s termolepidlom

Priehľadná
> cm 3 Ø

živica

Čierna
+/- cm 2 Ø

Červená
+/- cm 1 Ø

dávkovacia cesta

nanášajte ako keby ste písali,
blízko k fólii

1mm

príklady dávkovania
na bežných tvaroch

nešrafujte, iba
bodkujte alebo
robte čiary

PO
PÁR MINÚTACH

príklady dávkovania
pri písmach

PO
PÁR MINÚTACH

v blízkosti ostrých
rohov nechávajte
prázdne miesta

