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C.E. 
UWAGA: 
 

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 
PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED 
PIERWSZYM UŻYCIEM PIECA. 

 

• Zanim przeprowadzicie konserwacje, lub w przypadku awarii, należy zawsze odciąć 
dopływ energii, przy pomocy głównego wyłącznika mieszczącego się z tyły korpusu 
pieca, a następnie odłączyć kabel zasilania sieciowe. 

• Rozkręcanie i otwieranie pieca może być przeprowadzone jedynie przez 
rekomendowany przez producenta lub dystrybutora serwis.  

• Pompa podłączona do pieca, również producenta pieca lub jakiegokolwiek innego 
wytwórcę musi posiadać logo CE. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim 
dostawcą pieca.  

• Należy używać tylko i wyłącznie porcelany i metali przeznaczonych do stomatologii, 
które mają na to zgodę. 

• W trakcie trwania procesu wypalania w otoczeniu pieca panuje bardzo wysoka 
temperatura; zbliżanie się i kontakt z podstawą wypalająca winien być przeprowadzany 
przy pomocy dołączonych pęset.  

• W piecu, na podstawie wypalającej, należy umieszczać jedynie pracę, którą będziemy wypalać. 
Należy unikać pozostawiania jakichkolwiek innych rzeczy na piecu lub 
w jego bezpośrednim otoczeniu. 

• Nieautoryzowane otwarcie lub rozkręcenie pieca skutkować będzie utratą gwarancji. 
Producent upoważnia dystrybutora do przeprowadzania koniecznych napraw lub 

konserwacji. 

 

UWAGA: Nie wolno używać pieca do pracy bez 
umieszczonej ogniotrwałej podstawki do wypalania- winna 
ona być umieszczona na platformie. 
 

• Jeśli zaistnieje potrzeba wymiany bezpiecznika należy:    

1. Należy odłączyć przewód zasilający z gniazda zasilającego.  

2. Wymienić bezpiecznik na dostarczony zapasowy lub nabyty u waszego 
dystrybutora. 

3. Sprawdź czy wymieniony bezpiecznik jest tego samego typu, co wadliwy 
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W przypadku przerwy w dostawię prądu w trakcie trwania pracy pieca: 

1. Należy odłączyć przewód zasilający z gniazda zasilającego. 

2. Obniż podstawę wypalającą, przy pomocy załączonej korby, poprzez nałożenie jej na 
sześciokątną śrubę, znajdującą się w tylnej części pieca 
 

    Znaki i Symbole  
 

Uwaga!  Uwaga!   Ryzyko porażenia 
prądem! Gorąca powierzchnia!  
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1. INSTALACJA 
 

Otrzymaliście Państwo właśnie nowy piec GALAXY / GALAXY PRESS. 
Proszę stosować się do poniższej zawartej instrukcji krok po kroku, tak, aby instalacja 
państwa pieca przebiegła bez żadnych problemów. 
 
1.1 ROZPAKOWANIE: 
 
Upewnij się, czy nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzeń na zewnątrz 
opakowania. Otwórz i wyciągnij z opakowania białą piankę poliuretanową, która 
pokrywa piec. Wyciągnij pudełko z akcesoriami do pieca. Upewnij się czy zawartość 
pudełka pokrywa się z niżej załączoną listą: 
 

GALAXY GALAXY PRESS   
Podstawka ceramiczna 
Sznur zasilający 
Wąż do pomby opaska do węża 
Tabela magnetyczna (Magnetic plate) 
Bezpiecznik 8A (do elementów grzewczych) 
Bezpiecznik do pompy próżniowej 5A  
Instrukcja użytkowania 
Pensety 
Zapasowy klucz 6mm 
Zestaw do kalibracji (na życzenie) 
Podstawka do wypalania Thermo-tray (na życzenie) 

Podstawa prasująca 
Plastikowa forma dla 100 gr modeli  
Plastikowa forma dla 200 gr modeli  
2 x pręt do prasowania ceramiki 
Alumina (tłoczek) 37mm x Ø12 
2X Pierścień silikonowy  do 
formowania modeli 100gr i 200gr  
Kabel ciśnieniowy zakończony 
złączem żeńskim (gniazdem) do filtra  

 

Zwężka polietylenowa o wymiarach 6 
X 8 mm  

 
Ostrożnie wyciągnij piec chwytając od spodu obiema rękoma górną część jego 
korpusu.  
 
UWAGA: NIE WYCIĄGAĆ pieca trzymając go tylko za komorę wypalającą – może to 
spowodować jej uszkodzenia. 
 
Ustawienie: 
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Ustaw piec na stabilnym podłożu (stole roboczym), zachowując odpowiedni, 
bezpieczny dystans od otaczających ścian (około 10 cm) oraz nie zostawiaj 
łatwopalnych substancji w pobliżu pieca. Unikaj bezpośredniego nasłoneczniania 
pieca, gdyż może to spowodować uszkodzenie wyświetlacza LCD. Nie ustawiać pieca 
w pobliżu otwartego okna lub jakichkolwiek źródeł przeciągów czy ruchu powietrza 
(jak np. wentylator). Należy tak zrobić, by uniknąć ewentualności zafałszowanych 
odczytów temperatury w momencie, kiedy podstawa wypalająca nie znajduje się 
w najwyższym położeniu., 
 
Źródło zasilania: 
 Podłącz piec to uziemionego gniazdka sieciowego. Sprawdź czy aby na pewno 
źródło zasilania jest zgodne ze specyfikacją elektryczna pieca GALAXY / GALAXY 
PRESS. 
 
Pompa próżniowa: 
 Proszę podłączyć wąż gumowy do pompy próżniowej i do odpowiedniego 
gniazda z tyłu pieca. 
 
Włącznik “ON”: 
 Główny włącznik zasilania mieści się w tylnej części pieca. Przełącz go do 
pozycji ON - usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy. 
 
Tryb pracy – Podstawa ceramiczna: 
 Naciśnij przycisk ON/OFF na panelu sterowniczym w celu uruchomienia pieca. 
Na wyświetlaczu wyświetli się zakładka PARAMETRÓW.  
 
WAŻNE:  

Naciśnij przycisk “LIFT”, by obniżyć podstawę.  Połóż ceramiczną 
podstawę wypalającą na platformie! 
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2. KONTROLA I WSKAZÓWKI 
 
Sterowanie i kontrola nad piecem jest wykonywana przy pomocy klawiatury, która 
służy do wprowadzania danych przez użytkownika, podczas gdy wyświetlacz służy do 
informowania o aktualnym statusie pracy pieca, o aktualnym trybie pacy i wyświetla 
wprowadzone komendy przy pomocy klawiatury. 
   
 2.1 KLAWIATURA 
 
Klawiatura posiada klawisze numeryczne, przycisk ON/OFF, przyciski ze strzałkami i 
klawisze funkcyjne, których opis znajduje się pod spodem.  
  
2.1.1 Klawisze numeryczne – od  0 do 9 
 Służą do wprowadzania wartości dla różnych parametrów pieca jak również do 
wyboru odpowiedniego numeru programu. 
 
2.1.2 Strzałki – Góra i Dół  
W zakładce parametrów, strzałki Góra i Dół, służą do zaznaczania poszczególnych 
parametrów, które mają być wstawione lub zmienione. 
Na zakładce Listy (LIST), strzałki Góra i Dół służą do zaznaczania programu który ma 
zostać uruchomiony.  
Kiedy numer programu jest już wybrany strzałki te mogą służyć do dodatkowego 
ręcznego podgrzewania (MANUAL PRE-HEATING – zobacz stronę 23). 
 
2.1.3 Przycisk MENU 
Służy także do wyboru dostępnych trybów z zakładki MENU, poprzez naciśniecie 
przycisku MENU wyświetlą się następujące zakładki: 
 
1. LIST 
2. OPTIONS 
3. SET UP 
 
2.1.4 Przycisk do programowania - PROG  
Przycisk ten służy do zaznaczenia i wybrania danego programu w polu statusu 
PROG.  
 
 2.1.5 Przycisk Cyklu – CYC   
 Przycisk jest odpowiedzialny za inicjacje wybranego cyklu. Pole statusu PROG 
będzie wyświetlać CYKL w negatywie (jasne litery na ciemnym tle). 
 
 2.1.6 Przycisk kontrolny HOLD & COPY 
 Umożliwia on interwencję w trakcie trwania cyklu pracy, w celu przedłużenia 
czasu wznoszenia, czasowego “zamrożenia” – pauzuje cykl wypalania, i zmiany 
parametrów w trakcie trwania cyklu. Kiedy piec nie znajduje się w trybie pracy 
przycisk służy do kopiowania danych jednego programu do innego programu. 
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 2.1.7 Przycisk kontrolny STOP / LIFT 
 Przycisk przerywa cykl pracy i obniża platformę. Kiedy piec nie znajduje się w 
trybie pracy przyciśnięcie go w sposób ciągły spowoduje podnoszenie platformy do 
góry (jednocześnie usłyszymy Podwójny sygnał dźwiękowy), natomiast krótkie 
ponowne przyciśnięci spowoduje zatrzymanie platformy a następnie jej ruch 
obniżający.  
 
2.1.8 Przycisk NADPALANIA – POST FIRE  
 Ten specjalny przycisk użyty na zakończenie cyklu wypalania, w trakcie, kiedy 
ramie platformy się obniża, bądź też po zatrzymaniu ramienia platformy przyciskiem 
HOLD powoduje automatyczną ponowną inicjację cyklu wypalania (patrz strona 22) . 
 
2.1.9 F2 –Specjalny klawisz definiowany 
 Klawisz ten aktywuje następujące operacje: 
W trybie gotowości (Standby mode)  – przenosi piec w tryb diagnostyczny 
„DIAGNOSTICS”. 
 
W trybie pracy, kiedy to zakładka parametrów jest wyświetlana – F2 umożliwia dostęp 
do Edytora nazw programów. W trakcie trwania cyklu wypalania, F2 przełącza cykl 
między stanem zatrzymania (HOLD) i zwolnienia (RELEASE). 
    
2.1.10 F1 – Przycisk pomocy.  
 Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu pomocy 
odpowiedniego do pola, które wskazuje kursor. 
 
2.1.11 Przycisk Screen– SCRN 
 Przycisk ten służy do przełączanie pomiędzy Głównym Ekranem a ekranem 
graficznym. Ekran graficzny jest bardzo użytecznym narzędziem, które wyświetla 
etapy danego cyklu wypalania jak również wszelkie istotne dane dotyczące danego 
cyklu pracy.  
W piecu GALAXY PRESS – ekran ten wyświetla również aktualny poziom ciśnienia. 
 
 
2.2. WYŚWIETLACZ 
Moduł jest nowoczesnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, o wysokiej 
rozdzielczości (240x128Pkt). Umożliwia on wygodne i przejrzyste prezentowanie 
zarówno alfanumerycznych danych jak i graficznych, dla uzyskania lepszego i 
prostszego komunikowania się z użytkownikiem.  
Wyrafinowane oprogramowanie modułu wyświetlacza, umożliwia łatwy sposób 
nawigacji poprzez poszczególne zakładki menu, które to naprowadzają użytkownika, 
co ma robić, jednocześnie informując go o postępie procesu wypalania 
Moduł wyświetlacza może zostać łatwiej przyswojony poprzez zapoznanie się z 
opisami jego różnych obszarów, wyświetlanych komunikatów i ekranów. Mogą one 
zostać podzielone na następujące grupy: 
 
 Ekran Trybu Gotowości (STANDBY Mode) 

7 



  GALAXY ATC / GALAXY ATC PRESS 
 
  Instrukcja Użytkowania  
 Ekran Trybu Parametrów (PARAMETER Screen) 
 Ekran Graficzny (GRAPHIC Screen) 
 
2.2.1 Ekran Trybu Gotowości 
 W tym trybie wyświetlana jest zawsze nazwa i logo producenta. Pojawia się 
zawsze w przypadku, kiedy piec zostanie podłączony do prądu lub, kiedy w trybie 
gotowości albo trybie diagnostycznym DIAGNOSTICS przyciśniemy włącznik 
ON/OFF. 
 
2.2.2 Ekran Trybu Parametrów 
Ekran ten jest podzielony na dwie części: 
 
LEWA – Obszar Statusu i Obszar Funkcyjny.  
 Obszar Statusu znajduje się po lewej stronie wyświetlacza i wyświetla aktualne 
informacje o statusie pracy pieca. W tym obszarze w Polu Prog wyświetlany jest 
aktualny numer programu, który jest w toku. Poniżej w środku wyświetlacza 
Wyświetlana jest aktualna temperatura panującą w komorze wypalającej oraz 
aktualny poziom próżni. Poniżej w obszarze czasu znajduje się informacja ile czasu 
pozostało jeszcze do zakończenia danego cyklu pracy. 
 
 Obszar Funkcyjny jest zlokalizowany w dolnej lewej części wyświetlacza, 
poniżej obszaru statusu. Służy on do prezentacji różnego rodzaju powiadomień, 
instrukcji online oraz daje podgląd nazwy programu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Rys. 2.2  Ekran Trybu Gotowości 
 
PRAWA – Obszar Parametrów i Danych 
 
W tym obszarze wyświetlane są parametry i ich wartości dla wybranego programu. 
Numer programu i jego nazwa wyświetlana jest w obszarze oznaczonym PROG, a 
słowo Prog jest wyróżnione przez odwrotne kolory (ZAZNACZENIE = negatyw). Jeśli 
zostaną wprowadzone dane do pieca, które nie mieszczą się w dopuszczalnej skali, 
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nie zostaną one przyjęte, a towarzyszyć temu będzie podwójny dźwięk i w polu 
wiadomości zostanie wyświetlony przedział danych z których można korzystać.  
  
 
2.2.3 Ekran Trybu Graficznego – główny wyświetlacz 
  Ekran ten pokazuje postęp programu w formie graficznej wizualizacji,jak 
również jego nazwę, aktualny poziom próżni oraz czas pozostały do zakończenia 
cyklu. W piecu GALAXY PRESS również wyświetlany jest aktualny poziom ciśnienia.  
Proces jest pokazywany w ten sposób, że wypełnia się początkowo pusta ścieżka (od 
lewej strony do prawej), która symbolizuje poszczególne etapy całego procesu.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 2.3 Ekran Trybu Graficznego 
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3. TRYB PRACY I FUNKCJE PIECA.  
 
Ten zaawansowany piec posiada różne tryby pracy, których przegląd i opis znajduje 
się poniżej. Poza zaprogramowanymi fabrycznie programami użytkownik ma pełną 
dowolność w przygotowaniu i zaprogramowaniu nowych programów przy 
wykorzystaniu wielu dostępnych funkcji, które przyczyniają się do tego, że piec ten 
nie ma odpowiednika na rynku. Po zapoznaniu się z instrukcją jak uruchamiać 
programy i inne funkcje, użytkowanie pieca będzie przychodziło z łatwością i będzie 
bardzo przyjazne dla użytkownika.  
 
Opis trybów pracy i funkcji, które są dostępne w piecach linii GALAXY. 
 
Cykl Inicjacyjny – program osuszający (Initial Cycle – Drying program) 
Uruchamianie Programu (Running a Program) 
Ustawianie Programu (Setting Up a Program) 
Edytowanie nazwy programu (Program Name Editing) 
Menu Funkcji (Menu Functions) 
Zmiana parametrów w trakcie trwania cyklu (Changing Parameters during a Cycle) 
Kopiowanie programu (Program Copy) 
Tryb Nocny (Night Mode) 
Używanie Pomocy (Help Mode) 
Tryb Diagnostyczny (Diagnostics Mode) 
Kalibracja (Calibration) 
Nadpalanie (Post Fire) 
Ruchy Platformy (Platforms Movement) 
Funkcja zatrzymania i zwolnienia (Hold / Release Function)  
 
Cykl Inicjacyjny – program osuszający (Initial Cycle – Drying Program) 
Ważne: 
W trakcie transportu i przechowywania mufa i podstawa wypalająca mogą 
gromadzić wilgoć. W celu uchronienia przed ewentualnymi uszkodzeniami 
systemu pompy próżniowej użytkownik powinien uruchomić program wysuszający 
(“drying”), co najmniej 4-5 razy zanim zacznie normalnie wypalać ceramikę. 

 
Proszę nacisnąć przycisk PROG #1, który to będzie używany do wysuszenia mufy, 
zgodnie z następującymi parametrami (opisów poniższych szukaj w następnym 
rozdziale):  
 
NAJNIŻSZA TEMP  - 500ºC 

BEZ PRÓŻNI!!CZAS WZNOSZENIA    - 3:00 
CZAS SUSZENIA  - 1:00 
WZROST TEMP     - 40ºC/min 
NAJWYŻSZA TEMP  - 950ºC 
PRZETRZYMANIE TEMPERATURY - 5:00 
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Proszę używać zawsze tego programu w przypadku, kiedy piec nie był używany przez 
kilka kolejnych dni. Po zakończeniu tego programu piec jest gotowy do użytkowania. 
 
Uruchamianie Programu (Running  Program) 
 
Naciśnij włącznik ON/OFF, aby wejść do ekranu parametrów.  
Naciśnij przycisk “PROG” i wybierz numer programu, który chcesz uruchomić poprzez 
wpisanie go przy pomocy klawiszy numerycznych. Wybierz teraz klawisz 
zatwierdzający “ENT”. Jeśli wybrałeś fabrycznie ustawiony program lub program, 
który sam zaprogramowałeś jego parametry zostaną wyświetlone na wyświetlaczu. 
Naciśnij teraz przycisk START by uruchomić wybrany program. 
Kiedy numer programu jest wybrany to słowo Prog. jest wyróżnione przez odwrotne 
kolory (negatyw). W momencie kiedy program już został uruchomiony to w polu 
statusu wyświetla się słowo CYKL (Cycle) w negatywie aż do zakończenia cyklu. 
Cykl pracy zostanie rozpoczęty i przeprowadzony według wcześniej 
zaprogramowanych i ustawionych parametrów. Po zakończeniu cyklu podstawa 
wypalająca się obniża według ustalonego planu chłodzenia (jeśli czas chłodzenia 
został zaprogramowany) aż do momentu kiedy osiągnie najniższy poziom. Zostanie 
to zasygnalizowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym. 
 
Po 7 sekundach pozostawania platformy w najniższym położeniu, cykl pracy będzie 
kontynuowany (7 sekund jest potrzebne do zainicjowania trybu NADPALANIA, jeśli 
jest to konieczne), a słowo CYKL z pola statusu zmieni się w wyświetlane słowo 
PROG. 
 
Ustawianie Programu (Setting Up a Program) 
 
Naciśnij włącznik ON/OFF, aby wejść do ekranu parametrów.  
Naciśnij przycisk “PROG” i wybierz numer programu, który chcesz uruchomić poprzez 
wpisanie go przy pomocy klawiszy numerycznych. Zatwierdź „ENT”. 
 
Jeśli program jest bezpłatny to powinieneś zrobić co następuje: Naciśnij strzałkę „w 
dół” i wprowadź wymagane i optymalne dla ciebie dane najniższej temperatury 
(START TEMP). Przejdź do następnego parametru i wprowadź wymagane dane dla  
Czasu WZNOSZENIA (Up Time). Powtórz to wobec kolejnych parametrów. Na 
zakończenie programowania powinieneś zatwierdzić przyciskiem ENT dla 
ostatecznego potwierdzenia.  
Naciśnij przycisk START. Jeśli wprowadzone przez Państwa dane dotyczące 
parametrów będą dopuszczalne, cykl pracy zostanie zaakceptowany.
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W trakcie inicjalizacji danego cyklu piec dokonuje automatycznego sprawdzenia 
korelacji między zaprogramowanymi parametrami, co oznacza, że w przypadku 
wystąpienia sprzeczności między zaprogramowanymi danymi, lub z powodu braku 
wprowadzonych danych do parametrów lub innego błędu nastąpi automatyczne 
wyświetlenie ekranu z parametrami oraz z wypunktowanymi niepoprawnymi 
parametrami 
 
Uwaga: 
Działanie systemu próżni jest definiowane za pomocą wstępnego zalecanego punktu 
początkowego i końcowego. Punkt początkowy jest już ustawiony i zależny od 
parametrów ustawionych przez producenta (Vacuum Start parameter). Uwolnienie 
próżni może odbyć się na dwa sposoby, albo poprzez warunki spełnione przez 
temperaturę – mianowicie Koniec Próżni (Vacuum Off) albo przez warunki czasowe, 
które nazywamy Przetrzymaniem Próżni (Vacuum Delay). Jeden, który został 
wybrany nie uwzględnia żadnych innych wcześniejszych parametrów, zatem usuwa 
poprzednie! 

 
 
Edytowanie nazwy programu (Program Name Editing) – umożliwia przydzielenie 
lub zmianę nazwy programu. 
 
Każdy program musi posiadać przyporządkowany numer. Dodatkowo, może również 
posiadać nazwę. Nazwy programów nie są obowiązkowe, ale w istotny sposób 
pomagają użytkownikowi pieca na znalezienie odpowiedniego programu w zakładce 
listy programów (LIST) jak również ułatwia odnalezienie programów, których 
zapomnieliśmy numeru. 
Edytor nazw programów jest dostępny po wciśnięciu przycisku F2, kiedy kursor 
wskazuje na pozycji PROG na ekranie parametrów. Edycja może być możliwa tylko 
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wtedy, gdy zostanie wybrany odpowiedni program. Odpowiednia wiadomość pojawia 
się na wyświetlaczu, gdy edytor jest gotowy do użytku. 
Poprzez naciśnięcie przycisku F2 włącza się edytor nazw programów i wyświetlany 
jest na wyświetlaczu. Wyświetlacz jest tu podzielony na dwa główne obszary: Dolny 
obszar pokazuje numer programu i jego nazwę (jeśli została nadana wcześniej) lub 
przestrzeń na zapisanie jej. Górny obszar wyświetla definicje funkcji, które zostały 
przypisane dla przycisków używanych w trakcie edytowania.  
Aby móc użyć dostępnych znaków (liter, cyfr, symboli) musicie państwo przejść kilka 
oddzielnych ekranów używając strzałek Góra/Dół. Nazwa programu może zawierać 
do 15 znaków. Możecie państwo wyznaczyć nazwy programów nawet jeszcze przed 
wygenerowaniem właściwego programu (a edycji tego programu dokonać później). 
 
MENU: 
 

 
 
Zakładka Listy (LIST) – (1): 
Zakładka ta zawiera 9 wcześniej zapamiętanych, poszczególnych grup programów, 
fabrycznie ustawionych i zgrupowanych na 9 stronach, które to będą wyświetlane po 
wybraniu odpowiedniej grupy (np. po naciśnięciu 4 zostanie wyświetlona czwarta 
grupa programów – od 31 do 38). Piece Galaxy Press posiadają dodatkowo 2 grupy 
wbudowanych fabrycznie programów.  
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Żeby uruchomić program z zakładki listy (LIST), powinno się uprzednio dokonać 
wyboru grupy programów poprzez wprowadzenie cyfry (od 0 do 8). Otwarta w ten 
sposób strona wyświetlają informacje o grupie programów dla określonych 
materiałów. W tym momencie użytkownik powinien wybrać jeden z programów do 
wypalania widocznych na wyświetlonej liście. Naciśnij “PROG”, a następnie pożądany 
numer programu i zatwierdź zaznaczenie klawiszem ENT. Wybrany program i jego 
parametry pojawią się na wyświetlaczu. Wybierz „START” w celu inicjacji pracy. 
Możesz przechodzić pomiędzy różnymi ekranami przy pomocy strzałek Góra/Dół, lub 
poprzez wybranie numeru od 0 do 19 na każdym z etapów kiedy znajdujesz się 
w zakładce LIST (np. w celu podglądu programów od 50 do 60 wybierz 5 w momencie 
kiedy chcesz rozszerzyć listę programów). 
Ta sama procedura dotyczy wyboru wcześniej zdefiniowanego przez użytkownika 
programu. W tym przypadku bardzo użytecznym jest nadanie nazwy poszczególnym 
programom, tak aby łatwiej było je zlokalizować w zakładce LIST. 
 
Zakładka opcji (OPTIONS) - (2): 
 
Zakładka opcji wyświetla różnego rodzaju możliwości wyboru trybu pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Dostępne tematy w zakładce opcje są następujące: 
Liczba parametrów (umożliwia wybór w jednym programie od 11 do 13 
programowalnych parametrów), Sposób wyświetlania temperatury (w ºC lub ºF), 
Chłodzenie pompą próżniową (Pump Cool) – umożliwia błyskawiczne chłodzenie 
komory wypalającej, w celu skrócenia oczekiwania na kolejny program oraz Języki 
(użytkownik ma możliwość dokonania wyboru zainstalowanych w urządzeniu języków, 
a są nimi: angielski, francuski, niemiecki i włoski). 
Żeby móc skorzystać z pożądanej funkcji, wspomnianych powyżej, możesz albo 
zaznaczyć wybraną funkcję przy pomocy strzałek Góra/Dół albo po prostu 
wprowadzić numer odpowiedniej opcji (wybrana opcja zostanie zaznaczona 
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w negatywie) . Zatwierdź przyciskiem ENT swój wybór. Wybrane elementy będą 
wyświetlane w negatywie. Opcja numer 5 funkcjonuje osobno – tzn. albo ją 
zastosujesz albo ignorujesz. Wszystkie wybrane opcje obowiązują, aż do kolejnej 
zmiany. 
 
Zakładka ustawień (SETUP) – (3): 
 

 
 
EKRAN USTAWIEŃ (SETUP SCREEN)  
 
POZYCJA WINDY – CZAS WZNOSZENIA (LIFT POSITION – UP TIME) (3-1)  
Użytkownik może zaprogramować ruch platformy w procesie suszenia (UP-TIME) 
odległości (etapy) pomiędzy punktami, gdzie zatrzyma się platforma jak również czas, 
na jaki platforma pozostanie nieruchoma w tych punktach (przetrzymanie). 
Przetrzymanie w pozycji 0: jest to przetrzymanie podstawy platformy w pozycji 
bezpośrednio pod komorą wypalającą, przy czym istnieje możliwość 
zaprogramowania na jak długo w takiej pozycji ma pozostać. (Np. OPAKERY 
W PAŚCIE) 
 
WAŻNE!! 
Przetrzymanie w 4-tej pozycji: jest to przetrzymanie podstawy w pozycji zamkniętej 
w mufie i istnieje możliwość ustawienia czasu, zanim zacznie wzrastać temperatura 
(dodatkowe Podgrzewanie) 
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Odległości pomiędzy etapami mogą być zaprogramowane w mm. Całkowita odległość 
między nimi przy wznoszeniu podstawy lub opadaniu wynosi 135 mm, podczas gdy 
czas może zostać ustawiony w % (całkowity czas wynosi 100%) 
 
POZYCJA WINDY – CZAS OPUSZZANIA (LIFT POSITION – DOWN TIME) (3-2) 
Podobnie jak przy czasie wznoszenia, możecie również zaprogramować etapowe 
otwierania się w procesie chłodzenia (COOL-TIME). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZYCJA WINDY – HARTOWANIE (LIFT POSITION – TEMPERN)  (3-3) 
 
Przy pomocy tej funkcji możecie państwo zaprogramować odległości otwarcia  
podstawy platformy, tak by obniżyć temperaturę do poziomu temperatury końcowej, 
co umożliwia rozpoczęcie procesu hartowania (TEMPERN). Kiedy temperatura 
w mufie osiągnie zaprogramowany poziom temperatury końcowej, podstawa 
platformy zacznie iść w górę i zostanie zamknięta z powrotem mufa, a rozpocznie się 
proces końcowego przetrzymania temperatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
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Wartości dla ustawienia Pozycji Windy “LIFT POSITION” mogą zostać 
wprowadzone albo zmienione tylko kiedy został wybrany już numer programu.   

 
REGULACJA KALIBRACJI (CALIBRATION ADJUSTMENT) (3-4) 
Piec, który nabyliście Państwo, został precyzyjnie wykalibrowany w fabryce. Ale 
w celu umożliwienia państwu większej elastyczności i niezależności została 
wbudowana funkcja REGULACJI KALIBRACJI (CALIBRATION ADJUSTMENT). 
Umożliwia ona Państwu modyfikację temperatury w mufie do wymaganego poziomu 
bez wykonywania dodatkowej kalibracji (w przypadku, kiedy rozbieżność nie jest 
wielka). Dla przykładu, jeśli uznacie Państwo, że proces wypalania winien się odbyć 
w wyższej temperaturze, możecie ją Państwo zwiększyć od 1ºdo 30ºC. W tym celu 
wpisujecie o ile stopni chcecie podnieść temperaturę ►naciśnijcie PROG (dla 
potwierdzenia) ► i zatwierdźcie przy pomocy klawisza Enter (ENT). 
W celu obniżenia temperatury naciśnijcie przycisk strzałki tak by uległ zaznaczeniu 
symbol (-). Następnie wybierzcie o ile stopni chcecie zredukować temperaturę ► 
naciśnijcie PROG (dla potwierdzenia) ► i zatwierdźcie przy pomocy klawisza Enter 
(ENT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNKCJA USTAWIANIA KOŃCOWEJ TEMPERATURY I WZROSTU 
TEMPERATURY (FINAL TEMP – HEAT RATE) (3-5) 
 
Funkcja ta umożliwia zmianę poziomu wzrostu temperatury (HEAT-RATE) na wyższą 
lub niższą, kiedy używamy parametrów KOŃCOWEJ TEMPERATURY (FINAL 
TEMP). Zmiana poziomu wzrostu temperatury może być inna od tych już 
zaprogramowanych.  
Na przykład:  
„poziom wzrostu temperatury” (HEAT-RATE) – 80 ºC/min 
 „poziom wzrostu końcowej temperatury” (Final temp–heat rate) – 100 ºC/min 
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REGULACJA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA (SCREEN BRIGHTNESS) (3-6) 
 
Opcja ta umożliwia użytkownikowi zmianę intensywności podświetlenia wyświetlacza, 
tak by je dostosować do oświetlenia otoczenia w jakim znajduje się piec.  
 
 UWAGA 

Po 30 minutach bezczynności podświetlenie wyświetlacza wyłącza się 
automatycznie. 
Funkcja ta zapewnia właściwe działanie wyświetlacza przez długi okres. 

 
Strzałki GÓRA/DÓŁ umożliwiają sprawowanie kontroli nad jasnością, co jest 
jednocześnie graficznie obrazowane na wyświetlaczu. Aby wyjść z tej opcji naciśnij 
ENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PROGRAMOWANIE STOPNIOWEGO PRASOWANIA (MULTI-STEPS PRESSING) 
W PIECU GALAXY PRESS (3-7) 
 
Ta unikalna funkcja pozwala prasować gęsty materiał ceramiczny w optymalny 
sposób, poprzez aktywację kombinacji etapów: prasowanie i uwolnienie ciśnienia, co 
powoduje czasowe prasowanie pod koniec każdego etapu uwolnienia (etap close). 
Podczas tego etapu ciśnienie jest stopniowo uwalniane. 
 Powyższe cykle (stopniowe prasowanie) prasowania i uwalniania ciśnienia 
powtarzają się wielokrotnie podczas całego procesu prasowania („PRESS DELAY”). 
Zapewni to dokładne prasowanie pracy. Używając tej funkcji unikacie państwo 
zbędnych kosztów, które ponosić trzeba było w przypadku znoszonych prac 
prasowanych. Jest to dodatkowe udoskonalenie, umożliwiające większą kontrolę nad 
wynikami procesu prasowania. To użytkownik ostatecznie decyduje jak będzie 
wyglądała procedura prasowania, albo poprzez ciągłe prasowanie albo poprzez 
zastosowanie programu stopniowego prasowania. 
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ZATRZYMANIE LUB PRZETRZYMANIE (HOLD / RELEASE FUNCTION) 
 
Funkcja zatrzymania (HOLD) pozwala na czasowe wstrzymanie wykonywania 
programu w trakcie podnoszenia podstawy wypalającej – wygrzewanie jest 
zatrzymane a ruch platformy wstrzymany. W przypadku, gdy podstawa już osiągnęła 
maksymalną wysokość a pompa próżniowa zaczęła już pracować, wtedy proces 
powstawania próżni jest kontynuowany, aż do momentu osiągnięcia zaplanowanego 
wcześniej poziomu (oczywiście w przypadku, gdy jeszcze nie osiągnął wcześniej tego 
poziomu). Funkcja ta umożliwia elastyczną kontrolę użytkownikowi wybieralną 
i zależną od niego nad przebiegiem całego cyklu. Umożliwia ona kontrole wszystkich 
ważnych czynności takich jak wysuszanie, wygrzewanie i chłodzenie. Jest to 
ogromnie ważne w kierunku rozwoju nowych typów ceramik. Funkcja zatrzymania 
i przetrzymania (HOLD/RELEASE) dostępna jest tylko w trakcie trwania cyklu. Kiedy 
cykl pracy został zainicjowany, wyświetla się komunikat „F2- hold/release cycle” 
w polu dla komunikatów, informujący o możliwości skorzystania z tej funkcji. 
W momencie przyciśnięcia przycisku F2 lub HOLD, cykl pracy ulega wstrzymaniu, 
a na wyświetlaczu pojawia się migoczący komunikat informujący o trybie zatrzymania 
(HOLD). W trakcie trwania etapu zatrzymania, słyszalny jest pojedynczy sygnał 
dźwiękowy wydawany przez urządzenie, aby przypomnieć użytkownikowi 
o włączonym trybie. Aby wrócić do trybu pracy należy ponownie nacisnąć przycisk 
F2. Migoczący komunikat zniknie a piec powróci do trybu pracy sprzed wstrzymania 
  
ZMIANA PARAMETRÓW PRACY W TRAKCIE TRWANIA CYKLU 
 
Użycie, w trakcie pracy, funkcji zatrzymania i zwolnienia (HOLD/RELEASE) pozwala 
na zmianę wartości parametrów, które nie zostały wcześniej wykonane. Te zmiany są 
tymczasowe i nie skutkują stałym przeprogramowaniem danego programu.  
W celu dokonania zmian parametrów pracy w trakcie trwania cyklu należy nacisnąć 
albo przycisk F2 albo HOLD – na wyświetlaczu pojawi się tymczasowo migający 
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komunikat HOLD, a słyszalny, pojedynczy, powtarzalny dźwięk będzie wskazywał, że 
urządzenie znajduje się w fazie wstrzymania. 
Następnie używając strzałek należy przemieszczać się między parametrami, aż do 
momentu, gdy wybierzemy te, które mają ulec zmianie. Wprowadźcie nową wartość 
i zatwierdźcie przyciskiem ENTER. Zmiany będą skutkowały jedynie w stosunku do 
funkcji, które nie zostały jeszcze aktywowane, tzn. nie możesz zmienić wartości 
funkcji, które już pracują.  
Żeby zmienić parametry ustawień w trakcie trwania cyklu należy nacisnąć przycisk F2 
albo HOLD (w celu czasowego wstrzymanie wykonywania programu, wejdź do MENU 
i do zakładki ustawień - SET-UP) Aby wrócić do trybu pracy należy ponownie 
nacisnąć przycisk F2 lub HOLD. Migoczący komunikat zniknie, a piec powróci do 
trybu pracy sprzed wstrzymania 
 
FUNKCJA KOPIOWANIA PROGRAMÓW (PROGRAM COPY) 
 
Użytkownik może kopiować programy w celu zdefiniowania podobnych do siebie 
programów zmieniając interesujące go parametry. Najpierw należy wybrać program 
naciskając przycisk PROG, następnie numer programu i ENTER (np. PROG 12, 
ENTER). Parametry i dane programu wyświetlą się na ekranie jak zazwyczaj. 
Teraz należy nacisnąć przycisk HOLD. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „COPY 
TO”. Należy wprowadzić teraz numer programu, pod którym będziemy chcieli 
zdefiniować nowy program a następnie potwierdzić przyciskiem ENTER. Dla 
przykładu HOLD→ PROG 18 → ENTER. 
Wszelkie dane i parametry kopiowanego programu (PROG 12) zostaną 
przekopiowane do nowego (PROG 18). Teraz można wprowadzić modyfikacje na 
nowym programie (PROG 18). Ta cecha naszego pieca oszczędza państwa czas 
potrzebny do ręcznego stworzenia nowego programu od podstaw. 
 
TRYB NOCNY (Night Mode) 
 
Tryb nocny stanowi dla użytkownika bardzo przydatne, wartościowe i dogodne 
rozwiązanie, które pomaga obsługiwać piec w każdym wolnym momencie, np. kiedy 
użytkownik nie jest obecny w pracowni. Zaleca się, by tryb tej pracy był aktywowany 
każdorazowo pod koniec dnia pracy. Tryb ten chroni komorę wypalającą przed 
wilgocią i przenikaniem kurzu i innych substancji do wnętrza mufy. Tryb ten aktywuje 
się bądź automatycznie, bądź ręcznie. W trybie tym temperatura pieca stabilizuje się 
na poziomie 100°C, a platforma zamyka komorę wypalającą. 
Tryb nocny - Wybierz program Nr. 0 (Program nocny), a następnie przycisk START. 
To spowoduje aktywacje Programu Nocnego podobnie jak każdego innego. Innym 
sposobem na zainicjowanie tego programu jest wybranie PROG “0” – ENT, 
a następnie naciśnięcie przycisku LIFT w celu wyczyszczenia tablicy. Temperatura 
będzie pozostawać na poziomie 100ºC. 
Automatyczny Tryb Nocny (Automatic Night Mode) – w trakcie trwania jakiegokolwiek 
cyklu wypalania proszę nacisnąć włącznik ON/OFF. W tym momencie zostanie 
zablokowana klawiatura i nie będzie nią już można manipulować. Pojawi się 
komunikat TRYB NOCNY (NIGHT PROGRAM) w polu wiadomości. Cykl, który jest 
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aktualnie wypalany dobiegnie terminowo do końca na zakończeniu podstawa z pracą 
zostanie opuszczona. Temperatura ustabilizuje się na poziomie 100°C a ramie 
podniesie się ponownie do góry i zamknie otwartą uprzednio komorę. W tym stanie 
piec będzie się znajdował, aż do momentu, kiedy to użytkownik ponownie przyciśnie 
przycisk ON/OFF. 
 
UŻYWANIE POMOCY (HELP MODE) 
  
W powyższym urządzeniu oczywiście jest wbudowane menu Pomocy, tak byście mieli 
państwo możliwość łatwiejszego korzystania z pieca. Mamy do czynienia z dwoma 
rodzajami POMOCY: 
Pomoc wywoływaną przez użytkownika (instrukcje online) - aktywacja następuje 
poprzez naciśnięcie przycisku F1. POMOC i zawarte w niej informacje wyświetlają się 
odpowiednio do funkcji, w jakiej państwo wywołaliście POMOC, i odnoszą się do 
pozycji, która była podświetlana w momencie wywoływania pomocy. Informacje z 
Menu POMOCY wyświetlają się w prawej stronie wyświetlacza 
 
UWAGA: 
Menu pomocy dla NADPALANIA (Post Fire) jest dostępne poprzez wciśnięcie 
przycisku Post Fire i jest dostępne w każdym momencie z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy naciskamy przycisk w celu uruchamiania NADPALANIA 

 
Automatyczna Pomoc pojawia się w polu wiadomości w następujących przypadkach: 
Kiedy zostaną wprowadzone, w trakcie przygotowywania lub definiowania programu, 
błędne przekraczające ograniczenia wartości 
W trakcie pracy w MENU POMOCY, informuje jak wejść i przeglądać przez następne 
strony instrukcji i jak wyjść z MENU POMOCY 
Doradza wybranie funkcji dostępnej pod przyciskiem F2, np. czy obsługiwać edytor 
nazwy programu lub alternatywnie przycisku zatrzymania i zwolnienia 
HOLD/RELEASE 
W polu wiadomości, wyświetlane są automatycznie wszystkie instrukcje, które są 
dobrane odpowiednio do danej wykonywanej operacji 
 
TRYB DIAGNOSTYCZNY (DIAGNOSTICS MODE) 
  
Tryb Diagnostyczny umożliwia użytkownikowi w bardzo dogodny i wartościowy 
sposób przetestowanie sprzętu i dokonanie kalibracji. Tryb ten został tak stworzony, 
by wspierać końcowego użytkownika pieca przy weryfikacji, i w jej następstwie do 
dokładnego zdefiniowania prawdopodobnych przyczyn niesprawności urządzenia. 
Dlatego też, kiedy użytkownik podejrzewa jakąś awarię, może zweryfikować czy 
poszczególne podzespoły i podsystemy pieca funkcjonują poprawnie.  
Zaleca się, by w przypadkach, kiedy pojawiają się problemy najpierw użyć trybu 
diagnostycznego zanim wezwie się pomoc techniczną.  
Aby przejść do Trybu Diagnostycznego należy użyć przycisku F2 w momencie, kiedy 
piec znajduje się w Trybie Gotowości (Standy Mode). Przydatne funkcje znajdują się 
wyszczególnione pod spodem podobnie jak na wyświetlaczu urządzenia. 
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Ażeby przejść do odpowiedniej funkcji należy wybrać odpowiadający jej numer 
przypisany na liście, która wyświetla się na wyświetlaczu. 
 
Dane dotyczące pieca (Oven Data) – Dzięki tej funkcji wyświetlą nam się podstawowe 
informacje dotyczące pieca, które to są bardzo ważne wskaźnikiem w przypadku, 
kiedy podejrzewają Państwo jakąś awarię. Dzięki tej funkcji wyświetlona zostanie 
wersja oprogramowania i wartość kalibracji temperatury i próżni: 
 
WERSJA OPROGRAMOWANIA (SOFTWARE TYPE P X.XX) 
DATA OPROGRAMOWANIA (SOFTWARE DATE XX-XX-03)  
960 deg kalibracja  2700 
25 deg kalibracja  73   
720 mm kalibracja  87   
0 mm kalibracja  240   
On : Exit  
 
Test sprzętu (Hardware Test)  - Ta funkcja wyświetla zwięźle instrukcje, w jaki 
sposób użytkownik może przeprowadzić indywidualnie i niezależnie od podsystemów 
test, bez konieczności włączania normalnego cyklu wypalania. Umożliwia ona 
użytkownikowi sprawdzenie: 
czy jest jakaś nieszczelność i w jaki sposób ją zlokalizować, 
czy system podgrzewania działa poprawnie i ostrzega o potencjalnej awarii, 
czy ruchy platform są poprawne, umożliwia wykrycie nierównych ruchów platformy lub 
wadę silnika, 
ruchów podstawki - Dyspozycje odnośnie tej funkcji będą wyświetlane po prawej 
stronie wyświetlacza. Za pomocą strzałek Góra/Dół wyznaczacie Państwo kierunek 
ruchu, odpowiednio w górę lub w dół. Dwie (2) gwiazdki (**) oznaczają, że przełącznik 
mikrodźwigni jest wciśnięty. Po każdej ze stron znajdują się 2 mikro przełączniki, 
jeden z nich oznacza górna pozycje platformy, a drugi najniższą.  
 
UWAGA: 
Kiedy silnik się zatrzyma i pojawią się dwie gwiazdki (**) – nie należy zamykać tego 
trybu przed zdiagnozowaniem czy aby na pewno platforma znajduje się w swoim 
najniższym położeniu. Jeśli przełączniki mikrodźwigni nie są wciśnięte piec nie będzie 
funkcjonował.   
Test systemu próżni (Vacuum system test) - Aby wykonać test systemu próżni 
komora wypalająca musi być zamknięta poprzez platformę. Po naciśnięciu przycisku 
START, zacznie pracować pompa próżniowa. Będzie ona pracować tak długo, jak 
długo będzie naciśnięty ten przycisk. Jednocześnie monitorowany jest 
zaprogramowany poziom ciśnienia próżni. Poziom próżni jest monitorowany i jeśli 
istnieje nieszczelność, może ona zostać wykryta tak długo jak pozostaje, 
utrzymywana próżnia – aż do czasu, kiedy próżnia zostanie zwolniona poprzez 
wybranie przycisku STOP. 
Test systemu podgrzewania (Heating system test) – w trakcie trwania tego testu piec 
jest podgrzewany tak długo jak długo wciśnięty jest przycisk PROG. Użytkownik może 
obserwować zmiany temperatury na wyświetlaczu. Ten test wskazuje czy przekaźniki 
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półprzewodnikowe jak i elementy grzewcze są właściwie podłączone.   
 
 
 
START : Test systemu próżni Ruchy platformy 
RESET:  Test uwalniania próżni           Up ٨      ** 
SCRN :   Test press system test                                     4.6BAR 
 prog  :   Test systemu podgrzewania          Down ٧   
 Temp. : 69 C         **                           
 Vac.    : 0 mm  On: Exit 
 
  
 Uwaga: Test systemu prasy jest aktywny tylko w piecach GALAXY PRESS  
  
Test Klawiatury (Keyboard Test) – ta funkcja diagnostyczna umożliwia 
użytkownikowi sprawdzenie klawiatury i zweryfikowanie czy aby na pewno wszystkie 
klawisze działają właściwie. Klawiatura jest przedstawiona na wyświetlaczu, 
i prezentuje jej aktualny stan. W celu sprawdzenia poprawności działania 
poszczególnych klawiszy. Proszę naciskać kolejno poszczególne z nich i sprawdzać, 
czy na wyświetlaczy miga właściwy odpowiednik. 
 
Przeładowanie wbudowanych programów (Reloading of the built-in programs) –  
Ta funkcja umożliwia użytkownikowi odnowienie fabrycznych ustawień dla programów 
od 1 do 61: Przywracane zostają oryginalne ustawienia dla programów włączając w to 
m.in. etapy suszenia i przetrzymania, jeśli zostały one zmodyfikowane w trakcie 
użytkowania pieca. W tym celu należy nacisnąć klawisz numeryczny „4” i wyświetli 
się ekran przeładowywania. Może to zająć od 2 do 5 minut, żeby przywrócić 
ustawienia fabryczne. Następnie po zakończeniu ładowania się ustawień fabrycznych 
pojawi się komunikat: “DONE” – WYKONANO. 
 
Kalibracja Próżni (Vacuum Calibration) – ta cecha powoduje wyświetlenie ekranu 
umożliwiającego wykonanie automatycznej kalibracji poziomu próżni pieca. W prawej 
stronie wyświetlacza znajduje się miejsce, w którym przeprowadzany jest cyfrowy 
pomiar poziomu próżni.  
 
Kalibracja temperatury (Temperature Calibration) – ta cecha powoduje 
wyświetlenie instrukcji umożliwiających wykonanie automatycznej kalibracji poziomu 
temperatury pieca. Na wyświetlacza znajduje się miejsce, w którym przeprowadzany 
jest cyfrowy pomiar poziomu temperatury. Komunikat w tym miejscu miga, aż do 
momentu wykrycia krótkiego spięcia wtyczki zwierającej do kalibracji. 
 
UWAGA 
Zanim rozpoczniecie Państwo samodzielnie proces kalibracji prosimy o kontakt 
z dystrybutorem albo producentem!! 
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NADPALANIE (Post Fire) 
 
 Cecha nadpalania umożliwia dokonanie udoskonalenia wykonanych już prac, (jeśli 
istnieje taka potrzeba). Powyższa funkcja może być użyta przy zakończeniu 
wypalania pracy; można ja uruchomić tak długo, jak na wyświetlaczu wyświetlany jest 
cykl pracy programu (w trakcie opuszczania ramion platformy). W tym czasie, by 
wywołać funkcję możecie państwo albo nacisnąć przycisk nadpalania (Post Fire) 
aktywując funkcję natychmiastowo, albo nacisnąć przycisk HOLD – który to zatrzyma 
ruch platformy – i pozwoli państwu na sprawdzenie efektów państwa pracy i na 
zadecydowanie czy są one satysfakcjonujące dla Państwa czy też praca wymaga 
dalszych poprawek. Naciśnij teraz przycisk nadpalania (Post Fire), – który zaktywuje 
powyższy proces, lub wybierz przycisk RES, który zakończy cykl pracy. Jeśli 
wybraliście państwo nadpalanie (Post Fire), nastąpi ponowna inicjacja cyklu, 
temperatura mufy będzie rosła stopniowo wzwyż do docelowo zaprogramowanej 
temperatury danego programu w następujących krokach: Pierwsze przyciśnięcie 
przycisku zwiększy temperaturę o 5°C, każde następne przyciśnięcie będzie ją 
zwiększać o 3°C. Wszystkie inne parametry nie mają na to wpływu i nie ulęgają 
zmianie 
 
UWAGA:   
 
1. NADPALANIE może zostać uruchomione wielokrotnie, jedno po drugim.  
2. NADPALANIE umożliwia śledzenie wzrostu temperatury wzwyż aż do 
zaprogramowanej temperatury docelowej w następujący sposób: 5, 8, 11, 14... Więc, 
5 + 3 + 3 + 3... °C.  
3. NADPALANIE może być przeprowadzone, tak długo aż będą spełnione wymagane 
warunki. 
4. NADPALANIE nie może zostać aktywowane w przypadku, kiedy z wyświetlacza 
zniknie napis CYCLE. 
 
RUCHY PLATFORM (Platform Movement) 
 
Platforma może być podnoszona obniżana na życzenie. W trybie pracy ruchy 
platformy mogą zostać zatrzymane po naciśnięciu przycisku STOP. Przyciśnięcie 
tego przycisku w sposób ciągły spowoduje, że platforma zacznie się podnosić 
(równocześnie z dwoma słyszalnymi brzęczącymi dźwiękami), krótkie przyciśnięcie 
tego przycisku spowoduje zatrzymanie ruchu platformy i ponowne jej obniżanie. 
Natomiast gdy znajdujemy się w trybie diagnostycznym (DIAGNOSTICS) ruchy 
platformy mogą być wywoływane za pomocą strzałek GÓRA/DÓŁ.  
 
RĘCZNE PODGRZEWANIE I SUSZENIE (MANUAL PRE-HEATING/DRYING) 
 
Użytkownik może ręcznie podnieść platformę do dowolnej wysokości w celu suszenia 
obiektu lub w przypadku, kiedy wymagane jest dodatkowe podgrzewanie pracy. Aby 
tego dokonać należy wybrać numer programu (PROG# - ENT) z przyciskiem START 
TEMP otrzymacie państwo optymalne podgrzewanie. 
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Następnie należy nacisnąć strzałkę W GÓRĘ (UP) w sposób ciągły – wtedy platforma 
zacznie poruszać się do góry. Proszę trzymając strzałkę wywindować platformę na 
pożądaną wysokość tak by dystans między obiektem a mufą był wystarczający 
i zwolnić przycisk  - platforma się zatrzyma. W celu obniżenia wysokości platformy 
należy użyć w ten sam sposób strzałki W DÓŁ (DOWN). 
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4. GALAXY PRESS INSTALACJA I UŻYTKOWANIE  

 
WPROWADZENIE 
W powyższym piecu połączyliśmy wszystkie zalety pieca do porcelany z najnowszymi 
osiągnięciami technologicznymi dostępnymi współcześnie w stomatologii. Kombinacja 
ta zrodziła wielofunkcyjny piec Galaxy Press 
 
4.1 INSTALACJA 

 
By móc pracować z piecem z prasą wymagane jest: 
 
Kompresor, który jest w stanie wytworzyć ciśnienie, co najmniej 6 BAR 

• Powietrzna instalacja ciśnieniowa powinna obejmować: 
Zawór  kulowy, tak by mieć możliwość otwierania i zamykania biegu powietrza 
wężyk, który powinien  być podłączony do zaworu kulowego połączenie powinno być  
właściwym złączem (dla poliuretanowego przewodu o wymiarach 6x8mm 

• Drugi koniec poliuretanowego wężyka o wymiarach 6x8mm zakończony 
złączem żeńskim (1) gniazdem (jest elementem pieca i dostarczany jest 
wraz z akcesoriami) powinien być podłączony do szybkozłączki 
zakończonej złączem męskim (2), która to jest ulokowana na filtrze (3) – 
drugi koniec poliuretanowego wężyka powinien być podłączony do zaworu 
kulkowego. Rysunek poniżej. 

                             
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Teraz piec jest gotowy do pracy 
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4.2 REGULACJA CIŚNIENIA (PRESSURE REGULATION) 
 
4.2.1 Użytkownik może z łatwością wyregulować poziom ciśnienia do wymaganego. 
Kiedy wprowadza programy do prasowania porcelany #180 – #199, poziom ciśnienia 
jest widoczny na ekranie graficznym i może zostać zmieniony poprzez użycie 
regulatora poziomu ciśnienia, który znajduje się na tylnej ścianie pieca. Każda 
zmiana poziomu ciśnienia będzie widoczna na wyświetlaczu. Ciśnienie jest ustalone 
fabrycznie na poziomie 4.6 BAR. Poziom ciśnienia winien być dostosowany do 
wymogów producenta materiałów, jakich w danej chwili użytkownik pracuje 
 
4.3 UŻYTKOWANIE CYKLU PRACUJĄCEGO (OPERATING THE PRESSING 
CYCLE) 
 
4.3.1 Programy do prasowanej ceramiki zostały przydzielone począwszy od 

programu #180 aż do #199. Programy te użytkownik może sobie dowolnie 
ustawić i zaprogramować z wyjątkiem programów o numerze #180 i #190. 

4.3.2 Żeby uruchomić program z prasowaniem, wystarczy wprowadzić 
odpowiedni jego numer i nacisnąć przycisk CYC. Piec przejdzie do etapu 
wstępnego podgrzewania, pojawi się komunikat na wyświetlaczu 
PREHEAT, a podstawa zacznie się podnosić. Temperatura pozostanie na 
najniższym poziomie (START TEMP) przez 3 minuty. 

4.3.3 Po zakończeniu etapu wstępnego podgrzewania, podstawa obniży się 
i pozostanie na najniższym poziomie do czasu, gdy naciśniemy drugi raz 
przycisk CYC, który to zainicjuje proces prasowania. 

4.3.4 W celu aktywowania cyklu prasowania, proszę nacisnąć przycisk CYC dwa 
razy 

4.3.5 Po rozpoczęciu procesu prasowania, pojawi się na wyświetlaczu komunikat 
“PRESS”. 

 
 
 WAŻNE 

Różnice w temperaturach podstawy prasowania i nagrzanej formy może 
spowodować niepowodzenie w czasie trwania procesu prasowania. Żeby 
wyeliminować takie błędy należy stosować cykl PODGRZEWANIA 
(PREHEATING). 

 
 
 UWAGA 

Jeśli przycisk CYC został naciśnięty jeden raz przez pomyłkę, pojawi się 
komunikat “Preheating” na wyświetlaczu. Drugie naciśnięcie przycisku CYC 
aktywuje cykl prasowania (“Pressing cycle”) w każdym momencie trwania 
podgrzewania (preheating) – po tym jak podstawa zamknie otwarta wcześniej 
mufę. Poprzez przyciśnięcie STOP istnieje możliwość anulowania cyklu 
podgrzewania („preheating cycle”) 
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4.3.6 Przy programach do prasowania wymagane jest zaprogramowanie 

PRZETRZYMANIA PRÓŻNI (Vac Delay) i PRZETRZYMANIA 
TEMPERATURY (Temp Delay). PRZETRZYMANIE PRASOWANIA jest 
sumą czasu PRZETRZYMYWAŃ. Próżnia zostanie zwolniona na 
zakończeniu cyklu. 

4.3.7 Przykład jak powinien wyglądać program do prasowanej porcelany: 
NAJNIŻSZA TEMP (START TEMP) = 800 °C  
WZROST TEMP (HEAT RATE) = 60 °C  
START PRÓŻNI (VACUUM START) = 800 °C  
UWOLNIENIE PRRÓŻNI (VACUUM END) = NIEOKREŚLONY  
PRZETRZYMANIE PRÓŻNI (VACUUM DELAY) = 30:00 MIN 
NAJWYŻSZA TEMPERATURA (HIGH TEMP) = 950 °C  
POZIOM PRÓŻNI (VACUUM LEVEL) = 740 mmHg 
PRZETRZYMANIE TEMPERATUR (TEMP DELAY) = 20:00 MIN 
TEMPERATURA PRASOWANIA (PRESS TEMP) = 950 °C 
PRZETRZYMANIE PRASOWANIA (PRESS DELAY) = 10:00 MIN 

                                                                                                                                                        
4.3.8 Ilustracja graficzna procesu prasowania przedstawiona jest na poniższym 

rysunku. Punktująca w dół strzałka na wykresie pokazuje procentowo 
prasowany materiał, w różnych momentach procesu prasowania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 UWAGA 

W programach 180 – 199, pompa próżniowa pracuje przez cały cykl pracy, 
niezależnie od wprowadzonego POZIOMU PRÓŻNI (VACUUM LEVEL). 
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