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Inhoudsopgave

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. De gebruiker dient ten alle tijden de andere bij de 

machine geleverde handleiding te lezen en ter naslag te bewaren. Eventuele fouten in dit supplement zijn 

voorbehouden. T.M.T. Benelux behoudt het recht wijzigingen in toekomstige versies van deze handleiding door te 

voeren ter verbetering zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te moeten stellen.

Neem deze handleiding goed door voor u begint met het bedrukken van mokken en 

kopjes. Neem gerust contact met ons op als er onduidelijkheden of vragen zijn, we helpen 

u graag!



1 Introductie 

De instructies in deze handleiding zijn bedoeld voor de persoon die de mokkenpers zal 

installeren, bedienen en onderhouden. Een goede werking van deze mokkenpers is 

alleen mogelijk als alle aanwijzingen in deze handleiding en de algemene handleiding 

goed worden opgevolgd. De onderstaande veiligheid aspecten zijn hierbij vooral van 

belang.

Bewaar de handleidingen goed en zorg dat deze altijd geraadpleegd kunnen worden 

tijdens het gebruik van de mokkenpers. De leverancier en fabrikant zijn niet 

aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van deze mokkenpers.

2 Veiligheid

De gebruiker van deze mokkenpers dient er voor te zorgen dat alle personen die deze 

pers gebruiken de handleidingen goed hebben doorgenomen en weten waar deze 

voor naslag gevonden kan worden.

Dit symbool wordt gebruikt bij belangrijke veiligheidsaanwijzingen. 

Het is van belang deze aanwijzingen met extra zorg op te volgen 

omdat niet correct opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot 

verwondingen.

Er kan risico voor verwondingen ontstaan als deze machine 

verkeerd wordt gebruikt of op een verkeerde manier wordt gebruikt, 

of wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor de machine niet is 

ontworpen. Deze machine mag uitsluitend worden gebruikt voor het 

verwerken van speciale bekers gemaakt voor dit doel.

Bij het verwisselen van het hitte element dient ten alle tijden de 

stekker uit het stopcontact gehaald te worden. Het verwisselen van 

het hitte element mag uitsluitend gebeuren als het is afgekoeld tot 

kamertemperatuur.

Zorg ervoor dat er zich geen brandbare of hittegevoelige stoffen of 

voorwerpen in de buurt van de pers komen.

Raak nooit het element aan, dit kan zeer heet zijn. Leg niets over de 

mokkenpers heen om deze af te dekken. Doe de pers nooit dicht 

zonder een mok in de pers omdat anders vouwen in het element 

zouden kunnen ontstaan.
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3 Onderdelen 

Nr.               Omschrijving

1 Handel voor openen en sluiten 
2 Controle unit voor tijd en temperatuur instelling/weergave 
3 Aan/uit schakelaar, 220Volt aansluiting en zekering houder 
4 Stelknop voor de druk 
5 Hitte element.   
6 Stekkerverbinding tussen element en Contrôle unit. 

5

1

2

4

3

6

4

SET

TEMP

TIME

MODE

DIGITAL CONTROL

Het aanzetten van de pers

Bij het aanzetten van de pers met de aan/uit 

schakelaar (3) geeft de pers kort weer of deze op 

Celsius [C] of op Fahrenheit [F]  staat ingesteld.

Omschakelen van Fahrenheit naar Celsius of 

omgekeerd gaat als volgt:

Zet de pers uit.

Houd de MODE knop ingedrukt, en zet de pers aan 

terwijl u de MODE knop ingedrukt houdt. De pers is nu 

omgeschakeld.



SET

TEMP

TIME

MODE

DIGITAL CONTROL

De mokkenpers mag uitsluitend gebruikt worden in droge omstandigheden en mag 

niet worden blootgesteld aan spetters of vocht.

Voor een correcte werking mag de temperatuur in de werkruimte niet lager zijn dan 

10°C en niet hoger dan 50°C.

4 Werk omstandigheden 

Technische gegevens 

Formaat  (L x B X H)  29 x 35 x 14 cm 
Bedrukbaar oppervlak Variabel , afhankelijk van hitte element  
Gewicht 6 kg  
Voltage  230 V 
Amperage 2.0 A 
Maximaal vermogen  350 W 

Aansluiten 

Gebruik voor het aansluiten op de netstroom uitsluitend de meegeleverde kabel. 

Gebruik geen verlengsnoeren en zorg altijd voor directe aansluiting op een geaard 

stopcontact.

Bediening paneel

1 3 2 
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N r.              Omschrijving

1 Modus 
2 Hoger / lager knoppen 
3 Start / Stop knop 
4 Temperatuur weergave indicatie 
5 Instelling indicatie 
6 Tijd indictatie
7 Display voor tijd en temperatuur weergave
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Verwarm de pers alleen voor met een onbedrukte beker in het 

element. Zet de pers uit zodra u klaar bent met het gebruik, 

voorkom onnodig aanstaan, dit verkort de levensduur van het 

element.

Instellen tijd en temperatuur

- Druk op de Modus knop (1). Het lampje bij “SET“(5) gaat branden

- Stel de Standby temperatuur in m.b.v. de hoger/lager knoppen(2)

- Druk nogmaals op de Modus knop. De lampjes bij “SET“ en bij “TEMP“(4) gaan 

branden

- Stel de pers temperatuur in met de hoger/lager knoppen.

- Druk nogmaals op de Modus knop. De lampjes bij “SET“ en “TIME“ gaan branden

- Stel de gewenste perstijd in met de hoger/lager knoppen.

- Druk nogmaals op Modus om de instellingen op te slaan.

Indicatie van tijd en temperatuur instellingen: Toner/CPM
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Het hitte element is aan slijtage onderhevig en zal na verloop van tijd vervangen 

moeten worden. Het aantal bekers dat gemaakt kan worden met een element is zeer 

afhankelijk van de intensiteit van gebruik, de instellingen en de gebruikte druk. Het 

niet meer warm worden van een hitte element valt dan ook niet onder de garantie. 

Wij adviseren per bedrukte mok ca. €0,50 aan element kosten mee te nemen in de 

kostprijs, dit moet gemiddeld genomen de kosten voor een vervangend element 

ruimschoots dekken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de 

helpdesk van TheMagicTouch.

Subli mok 160°C 165°C 165 seconden Geen M-pad

Subli kopje 160°C 165°C 140 seconden Geen M-pad

Subli Espr. Kopjes 160°C 165°C 160 seconden Geen M-pad

Subli Mok Latte 160°C 165°C 165 seconden Geen M-pad

Mok mat wit 140°C 150°C 40 seconden M-pad gebruiken

Kopje mat wit 140°C 145°C 40 seconden M-pad gebruiken

Espr. kopje mat 140°C 145°C 40 seconden M-pad gebruiken

Indicatie van tijd en temperatuur instellingen: Sublimatie

M-padTijd in sec.Pers Temp.Standby temp.Type mok

M-padTijd in sec.Pers Temp.Standby temp.Type mok

Bovenstaande waardes zijn indicaties. Het kan zijn dat door omstandigheden in de 

werkruimte, toleranties in het hitte element en/of de bekers en verschillen in inkt of 

toner deze waarden in de praktijk aangepast moeten worden.
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Instellen van de persdruk

Gebruik voor het verstellen de van druk de stelschroef. Door deze met de klok mee 

te draaien wordt de druk minder, door het draaien tegen de klok in wordt de druk 

hoger. 

Voor het bedrukken van bekers met toner en CPM transfers is een hoge druk 

nodig. 

De pers moet dan enigszins zwaar dichtgaan als er een beker in zit. LET OP! Stel dit 

altijd in met de M-pad én een beker in de mokkenpers.

Voor het bedrukken van bekers met sublimatie transfers is een lage druk nodig. 

Meet deze druk zonder M-pad met een beker in de pers.

Vervangen van het element (optioneel)

Zorg dat de stekker uit het stopcontact is. Draai de 

krans van de stekker tegen de klok in los. trek de 

stekker eruit. Plaats de stekker bij het plaatsen van 

een element op de juiste manier en let daarbij op de 

inkeping. Draai de stekker vast door de krans van de 

stekker met de klok mee aan te draaien.

Bij het verwisselen van een recht- naar een konisch 

hitte element moet de zwarte houder verwijderd 

worden door de schoefjes bovenop lost te draaien.



Bedrukken en opmerkingen

Werkwijze met toner en CPM transfers:

Zet de pers aan en wacht tot de ingestelde standby temperatuur is bereikt.

Paats de CPM transfer strak om de mok.

Plaats de mok in het element met de M-pad eromheen, sluit de pers en druk op de 

START/STOP knop. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een piepsignaal.

Druk op de START/STOP knop. Het piepsignaal stopt. Open de pers en neem de mok 

aan het oor uit de pers. Koel deze af door hem in één beweging snel onder te 

dompelen en ca. 5-10 sec. onder water te houden. Verwijder de transfer rollend terwijl 

u deze zo dicht mogelijk tegen de beker aan houdt.

Werkwijze met sublimatie:

Zet de pers aan en wacht tot de ingestelde standby temperatuur is bereikt.

Doe de mok met de transfer in het element, sluit de pers en druk op de START/STOP 

knop. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een piepsignaal.

Druk op de START/STOP knop. Het piepsignaal stopt. Open de pers en neem de mok 

aan het oor uit de pers.  Verwijder de transfer. Afkoelen kan evt. met water, maar 

dompel de mok dan snel en in één keer onder water om knappen te voorkomen. Beter 

is het om de eerste hitte weg te krijgen met een plantenspuit alvorens de mok onder te 

dompelen.

Opmerkingen:

Vooral bij het bedrukken met sublimatie kan het enige tijd duren voordat de 

perstemperatuur is bereikt en het aftellen begint. Dit is normaal.

Voor een optimale vaatwasbestendigheid is het van belang mokken bedrukt met 

toner/CPM transfers na te verwarmen in een oven. Dit kan een normale hete-lucht 

keuken oven zijn. (geen magnetron) Instelling: ca. 15 minuten zonder voorverwarmen 

bij 180°C. Het kan zijn dat deze tijd en temperatuur voor de oven in kwestie aangepast 

moet worden omdat deze onderling erg kunnen verschillen.

De mok is pas optimaal vaatwasmachine bestendig na 24 uur uitharden.

Houd bij het maken van de transfer een maximale hoogte aan van 6,5 tot 7cm bij CPM 

transfers. Sublimatie transfers kunnen in principe van rand tot bodem zijn, maar het is 

wel mogelijk dat langs de rand een vervaging ontstaat.
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TheMagicTouch. Alle rechten voorbehouden.


	Pagina('s) 1
	Pagina('s) 2
	Pagina('s) 3
	Pagina('s) 4
	Pagina('s) 5
	Pagina('s) 6
	Pagina('s) 7
	Pagina('s) 8

