
Tabak vochtigheid
MOET tussen
3% en 8% zijn

Tabak lengte
MOET tussen
6mm en 16mm zijn

HSPT GOLDEN RAINBOW 10.3U
SIGARETTENMACHINE

*Niet afgebeeld maar wel inbegrepen: 3 stuks rubberen dopje voor hulzenhouder, tabak vochtigheidsmeter, tabak shredder,
rubber mat, schoonmaakaccessoires en netsnoer.

7. Pause/Doorgaan selectie knop
8. Start/Teruggaan selectie knop
9. Opvang klepje voor tabaksresten
10. Display voor sigarettenteller
11. Hulzen invoer tool voor 10 hulzen
12. Netsnoer ingang en Aan-/Uitknop

1. Hulzenmagazijn voor 10 hulzen
2. Beschermkapje voor rack
3. Tabakhopper
4. Sigaretten opvangbakje
5. Tabakdichtheid instellen 3 standen
6. LED stroom indicatie lampje
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Hulzen invoer tool
Gebruik alleen KING size hulzen.
Plaats geen beschadigde, misvormde
of ovale hulzen in het hulzenmagazijn.

QUICK START

Volume tabak vereisten
Gebruik alleen gedroogde tabak met
een vochtigheid tussen 3% en 8%.
Tabaklengte max. 6mm tot 16mm.

Tabak laden en START
Open de deksel van de tabak hopper
en vul deze voor de helft met tabak
om 10 sigaretten te maken. Druk op
START.

Hulzenmagazijn laden
Schakel de stroom in. Schuif de
hulzen voorzichtig naar beneden
in de opening totdat alle (10) hulzen
zijn geladen.

Netsnoer
Steek het netsnoer in de machine en
plaats de stekker in een stopcontact.

Beschermkapje voor rack
Positioneer het beschermkapje
boven de aangebrachte schroef-
gaten en bevestig deze met de 
meegeleverde schroefjes.



Stap 1. Stroom
Steek het netsnoer in de machine aan de achterzijde
en plaats de stekker in een stopcontact. Wanneer u
gereed bent om sigaretten te maken en een cyclus
te starten zet u de aan/uit-schakelaar aan de achterkant
van de machine aan en zal het LED indicator lampje rood
oplichten.

Stap 2. Hulzen invoer tool
Gebruik alleen King size sigarettenhulzen en plaats geen
beschadigde, misvormde of ovale hulzen in het hulzen-
magazijn. Plaats de hulzen invoer tool op de hulzen met 
de tanden naar onder en druk deze lichtjes aan zodat
10 hulzen gelijktijdig gegrepen worden. Schuif de tool
door de opening van het hulzenmagazijn naar beneden
en laad 10 sigarettenhulzen gelijktijdig.

Stap 3. Hulzen laden
Het hulzenmagazijn laden met de hulzen invoer tool is
het snelst en meest efficiënt met 10 hulzen gelijktijdig.
Maar het is ook mogelijk om het hulzenmagazijn met de
hand te vullen. 

Pak met 2 vingers voorzichtig een nieuwe, ongekreukte
sigarettenhuls bij het filter vast. Plaats de huls met het
filter aan de linkerkant, in een hoek van ~30 graden en
laat deze rustig in het magazijn vallen. Zorg ervoor dat
de sigarettenhuls correct en volledig tegen de linkerwand
van het magazijn geplaatst is. Forceer de huls niet in het
magazijn. Herhaal de handeling totdat u 10 sigaretten-
hulzen hebt geladen. Let op! - Eventuele beschadigde
en misvormde hulzen zullen een goede cyclus van het
maken van sigaretten verstoren. 

Let op! - Zet de aan/uit-schakelaar tijdens het reinigen van de sigarettenmachine uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Overtollige tabak die na gebruik in het apparaat achterblijft resulteert zal leiden tot vastlopen en de machine
mogelijk beschadigen. Maak met de meegeleverde schoonmaakaccessoires de hopper en laadkamer goed schoon en
verwijder alle resterende tabaksresten eventueel met behulp van een stofzuiger. 

Als er zich een probleem voordoet tijdens
de productie van een sigarettencyclus,
drukt u eenmaal op de knop PAUSE en 
zal het apparaat pauzeren. Verhelp het
probleem, verwijder overtollige tabaks-
resten of beschadigde sigarettenhulzen
en hervat de cyclus voor het maken van
sigaretten door nogmaals op de knop
PAUSE/CONTTINUE te drukken.

Stap 5. Cyclus starten en voltooien
Stel de gewenste tabaksdichtheid in met behulp van
de instelknop (low - medium - high). Een hogere instelling
resulteert in sigaretten met een hogere tabaksdichtheid.
Door te testen en aanpassingen te doen aan de dichtheid,
merk tabak, vochtigheid en lengte van de tabaksnede
zult u uiteindelijk de juiste sigaretten naar wens krijgen.
Start de cyclus met één druk op de knop START, dit levert
automatisch in ~2 minuten 10 kwaliteitssigaretten op. De
machine stopt automatisch aan het einde van elke cyclus
van 10 sigaretten.

Stap 4. Tabak vullen
Gebruik alleen goed gedroogde volume-tabak met een
vochtigheid tussen 3% en 8%. De lengte van de tabak
MOET tussen 6mm en 16mm zijn. De vochtigheidsmeter
en tabak shredder die bij de HSPT Golden Rainbow 10.3U
worden meegeleverd, helpen u bij het afstellen van 
uw tabak aan de perfecte gebruiksnormen. Open de
deksel van de tabak hopper en vul deze voor de helft
met tabak om 10 sigaretten achtereenvolgend te maken.
Let op! - Gebruik van tabak buiten deze specificaties
zal leiden tot vastlopen en de machine beschadigen.

Hopper & Laadkamer
Gebruik de meegeleverde schoon-
maakaccessoires om na gebruik
tabaksresten te verwijderen uit de
hopper en laadkamer. Draai na
reiniging één cyclus zonder tabak. 

Opvang klepje
Verwijder het opvangklepje om
tabaksresten uit de behuizing te
schudden en/of zuigen met behulp
van een stofzuiger.



Machine start de productie cyclus niet?
Brandt het rode LED indicator lampje?
Nee: Controleer of de netsnoer correct is aangesloten op de machine en/of de stekker in het stopcontact zit. Schakel de
schakelaar aan de achterkant aan en wacht tot de rode LED gaat branden (houd rekening met een kleine vertraging). 

Knippert het rode LED indicator lampje:
Ja: De machine start niet en dit heeft mogelijk te maken met een blokkade van tabaksresten in de laadkamer. Verwijder
alle tabak in de hopper en maak de laadkamer grondig schoon met behulp van de meegeleverde schoonmaakaccessoires.
Start een cyclus zonder tabak en kijk of deze zonder complicaties wordt afgerond. 
Blijft de indicator LED knipperen? Neem dan contact op met onze klantenservice en vermeld duidelijk uw probleem
en tellerstand.

Tabak in de sigarettenhuls niet vast genoeg?
Controleer de volgende punten:
◦ Te weinig tabak in de hopper kan een mogelijke oorzaak zijn van onvolledig of ongelijkmatige vulling van de sigarettenhuls. 
◦ Kijk tijdens de cyclus of de witte spatels in de hopper rond draaien en tabak richting de laadkamer aanvoeren? Indien dit
   het geval is ga dan verder en bekijk een van de volgende punten. Zo niet, neem contact met onze klantenservice op.
◦ Pauzeer de cyclus en controleer of de instelling van de tabaksdichtheid knop juist is. Verhoog de instelling indien mogelijk.
◦ Een afwijking van de voorgeschreven tabak specificatie kan leiden tot slecht gevulde hulzen. Controleer of de vochtigheid
   en lengte van de tabaksnede voldoet aan de aanbevolen gebruiksnormen.
◦ Bij de injectormond zit een witte hulzenhouder met rubberen dopje. Het kleine wit rubberen dopje zorgt tijdens de vulling
   ervoor dat de sigarettenhuls stevig wordt vastgehouden zodat tabak tot aan de filter erin geduwd kan worden. Dit
   rubberen dopje slijt af en moet na elke 2.000-4.000 vullingen vervangen worden. Standaard worden 3 reserve dopjes
   meegeleverd.
◦ Indien geen van de bovenstaande punten een oplossing voor uw probleem biedt adviseren we u contact op te nemen
   met onze klantenservice.

Productie cyclus mislukt?
Controleer de volgende punten:
◦ Dat de hulzen goed geladen en/of uitgelijnd zijn in het hulzenmagazijn.
◦ Dat er geen hulzen beschadigd, misvormt, gekreukt of ovaal zijn.
◦ Een afwijking van de voorgeschreven tabak specificatie kan leiden tot slecht gevulde hulzen. Controleer of de vochtigheid
   en lengte van de tabaksnede voldoet aan de aanbevolen gebruiksnormen.
◦ Tabaksresten verhinderen de doorgang en afvoer van de hulzenlader en injectorpin. Reiniging de houder en uitgang van de
   injectormond en voorkom blokkades die een vrije doorgang verhinderen waardoor sigaretten onvolledig of ongelijkmatig
   gevuld worden.

Vanaf de aankoopdatum heeft u met de HSPT Golden Rainbow 10.3U sigarettenmachine recht op garantie op fabricage-
fouten tot één jaar of 10.000 gemaakte sigaretten. Afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Uw product zou namelijk 
bij normaal gebruik het eerste jaar niet stuk mogen gaan. Om aanspraak te maken op uw garantie moet u het aankoop-
bewijs bewaren en bij uitoefening van uw garantierecht kunnen aantonen. 

Garantiedekking
De garantie dekt fabricagefouten en reparatie van defecte onderdelen en vakmanschap als de machine is gebruikt in
overeenstemming met de gebruikershandleiding en de aanbevolen tabak en vochtigheidsnormen. Als een product niet
goed functioneert binnen de geldende garantie, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Denk aan een
gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van uw geld. 

Garantiebeperkingen
Deze garantie dekt alleen defecten als gevolg van gebreken in materialen of fabricagefouten welke optreden bij normaal
huishoudelijk gebruik. Garantie dekt geen:
◦ Schades ten gevolg van verkeerd tabak gebruik volgens de aanbevolen gebruiksnormen, misbruik, verwaarlozing,
   wijzigingen en/of ongeautoriseerde reparaties en het openen van de sigarettenmachine zonder overeenkomst van de
   fabrikant of verkoper of gebrek aan goed onderhoud.
◦ Schades ten gevolg van commercieel gebruik.
◦ Als het unieke serienummer van de machine en de stickers voor kwaliteitscontrole zijn verwijderd, vervangen of kapot
   zijn en niet overeenkomen met de machine, de originele onderdelen en/of elektronische componenten.

Bezoek onze website op
www.powermatic-sigarettenmachine.nl


