NÁVOD K POUŽITÍ STIGMA HYPER V3

NÁVOD K POUŽITÍ STIGMA AMEN
DŮLEŽITÉ!
NESTŘÍKEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA STROJEK! TEKUTINA MŮŽE POŠKODIT MOTOR! PRO ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE POUZE
SLABĚ NAVLHČENÉ UBROUSKY!
K MAZÁNÍ STROJKU POUŽÍVEJTE POUZE „SUPER LUBE“
STROJEK LUBRIKUJTE POUZE VELMI MALÝM MNOŽSTVÍM „SUPER LUBE“ A TO KAŽDÝCH 500 PRACOVNÍCH HODIN A TO POUZE
NA MÍSTĚ VYZNAČENÉM NA OBRÁZKU!
NEPOUŽÍVEJTE STROJEK S VYŠŠÍM NAPĚTÍM NEŽ JE DOPORUČENO V NÁVODU!
JE DŮRAZNĚ DOPORUČENO POUŽÍVAT STROJEK SE SPRÁVNOU POLARITOU NA VAŠEM PŘIPOJOVACÍM KABELU (clipcord:
červená znamená plus!). POKUD STROJEK PŘIPOJUJETE PŘES MINI JACK KONEKTOR, OBVYKLE JE KLADNÝ PÓL UPROSTŘED.
STROJEK NEFUNGUJE KOREKTNĚ V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ ZVOLENA SPRÁVNÁ POLARITA!
Amen je dodáván s 3 různými excentry pro změnu chodu, které jsou lehce
vyměnitelné.
černý (liner) - zdvih jehly 3,8 mm s poměrem pohybu jehly 35% vs 65%
šedý (víceúčelový) - zdvih jehly 3,5 mm s poměrem pohybu jehly 45% vs 55%
stříbrný (stínovač) - zdvih jehly 3 mm s poměrem pohybu jehly 50% vs 50%
K výměně excentru povolte dva imbusové sroubky které drží excentr na místě
(ozn. červenou šipkou na obrázku) a potom jednoduše vyměňte za požadovaný
excentr a opět dotáhněte s citem šroubky.

Nastavení strojku:
Pro nastavení citlivosti strojku slouží ovládací šroub v horní části strojku.
Pro jeho otočení použijte imbusový klíč nebo prsty.
Potom spusťte strojek a dotekem na táhlo jehly vyzkoušejte nastavení.
- Otočením šroubu ve směru hodinových ručiček pro linkování
- Otočením šroubu proti směru hodinových ručiček pro stínování
!!! Neodstraňujte stavěcí šroub mimo strojek. Otáčejte jím maximálně o šestkrát 360 stupňů! Jiné nastavení může poškodit
strojek!
Doporučujeme používat kovové gripy pro snížení vibrací během používání.
Pro nastavení stabilizátoru jehly, nepoužívejte větší přítlak než je nezbytně nutné. Zbytečně vysoký tlak na jehlu může způsobit
špatné dávkování barvy!
AMEN byl designován především jako liner a proto přichází s již instalovaným excentrem pro linkování. V každém případě ale
může být změněn a přenastaven jako víceúčelový strojek. Pro strojek AMEN byl patentován nový systém (Pending drive system),
který ovlivňuje dobu, po kterou je jehla v kůži a po kterou je mimo ni (v e špičce tubusu). Tento poměr je vyznačen procentuálně
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na každém excentru. Určitě si všimnete, že AMEN je hlučnější než jinérotační strojky. To není nic špatného, je to vlastnost právě
tohoto nového systému, který vytváří zvýšený hluk.
Nedoporučuje se používat pro práci se strojkem AMEN funkci trvale sepnutého spínače pro nepřetržité napájení!
AMEN je zkonstruován pro funkci s motorky 4,5W a 10W Motorplug dodávanými firmou Stigma a jejich autorizovanými dealery.
Od září 2014 je možné rovněž zakoupit inovovaný motorek EC Motorplug V2. Pro osazení motorku na AMEN je nutné nejdříve
odstranit původní excentr který je určen pro strojky Prodigy a Beast a osadit hřídelku Hex spinnerem, který je dodáván v balení
se strojkem AMEN.
Každý z obou motorků má jinou sílu a potřebuje tedy i jiné napětí.
Linkování:
4,5w Motorplug 7 - 9 V
10w Motorplug 7 - 10 V
EC Motorplug 10 - 13 V

Zapojení strojku:
Doporučujeme si označit na clipcordu který kontakt je plus (některé to již mají červenou barvou) a tento kontakt připojovat na
strojku na horní kontaktní úchyt. Pokud používáte RCA konektor (malý jack), zkontrolujte, jestli je plus na středovém kontaktu
RCA konektoru.

Dealeři a prodejci mohou poskytnout pouze omezenou technickou podporu, a neposkytují náhradní díly a servis.
Prosím kontaktujte přímo Stigma Rotary a dostane rychlý a profesionální servis!
Údržba strojku:
Na strojku je několik míst která musí být pravidelně promazána a na obrázku jsou označena červenou šipkou! Nikdy
nepoužívejte jakýkoliv jiný olej k mazaní strojku než Super Lube!
Pro správnou údržbu nejdříve odejměte motor. Dále vyšroubujte
nastavovací šroub z horní části strojku. Postupujte opatrně, ať
neztratíte pružinku a malou trubičku které jsou pod tímto
šroubem. Vyjměte needle pin a pootočením doprava vyjměte píst
z těla strojku. Následně vyjměte z těla pružinku pro zpětný chod
pístu. Očistěte do sucha píst a vnitřní plochy strojku kde pracuje
píst. Malým množstvím lubrikantu Super lube namažte píst v
místech vyznačených červenou šipkou. Dále malým množstvím
namažte ložiska která jsou v kontaktu s pístem a také čern
plastový díl, který přidržuje needle pin. Nyní v opačním pořadí
můžete složit vše dohromady.
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