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Se systémem RSP 2.0 bude váš tisk snadno rozšiřitelný a 
levnější s jedinečným dokončujícím systémem. 

Rylování, výsek i perforace je možná i bez dalších přídav-
ných strojů, personálů či časově náročných procesů na 
zpracování.

Základní bezpečnostní informace

• Před použitím si pečlivě přečtěte návod
• Ujistěte se, ze jen proškolený personál bude manipulo-

vat se systémem RSP 2.0
• Mějte tento manuál vždy po ruce.

Při používání systému RSP 2.0 dbejte zvýšené 
opatrnosti:

• Nikdy nemontujte systém výš než je nosný válec
• Zkontrolujte přilnavost ochranného plechu
• Vždy zkontrolujte, zda je start tisku správně nastaven
• Systém RSP 2.0 používejte vždy, když jsou zadní závěs-

ná dvířka zavřená
• Nepoužívejte automatický mycí systém
• Vypněte lakovací válec
• Vyjměte tiskovou formu
• Vyjměte lakovací válec
• Nastavte vzdálenost mezi přenosným válcem a tlako-

vým válcem na 0,35 mm

Čisticí prostředky/rozpouštědla

• K očištění základí desky a pro odstranění zbytků lepidla 
z milimetrové fólie používejte jen měkký hadřík.

Platnost 

Veškeré instrukce obsažené v tomto návodu jsou platné 
podle standardů RSP 2.0. 
Tímto si vyhrazujeme právo na jakékoliv změny v příručce 
v důsledku technických pokroků. 
V případě Vašich dotazů, prosíme kontaktujte společnosti   
CITO-SYSTEM GmbH.

Ochrana

Veškeré materiály a součástky systému RSP 2.0 jsou paten-
továny v Německu a zahraničí.

Adresa výrobce:

CITO-SYSTEM GmbH 
Haimendorfer Straße 37+46 
90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany
Phone +49 911 95885-0 
Fax +49 911 95885-500 
info@cito.de  
www.cito.de

Předmluva



1 2 3

4 Návod k použití

P
rin

tsta
rt P

ri
n

ts
ta

rt

Achtung Printstart!     Attention Printstart!

 Atención Printstart!     Attenzione Printstart!

GO!

Hinterkante lösen und ausspannen!
Basisplatte zuerst hier an der

GO!

here on rear edge first!
Unfix and unclamp Base Plate

STOP

Base Plate on rear edge first!
Unfix and unclamp

RSP System 2.0
patented

STOP
Basisplatte zuerst an der

Hinterkante lösen und ausspannen!
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1. RSP základní deska

a) speciální žlutá základní deska
b) zajišťovací kolíky pro milimetrovou fólii nebo výsekový plech
c) zaznačení startu tisku na základním válci (printstart)

2. RSP milimetrová fólie

a) Rozměrově stabilní
b) Výřez na pověšení fólie na kolík spodního závěsu na základní desce
c) Milimetrový rastr, přepočten na obvod válce daného stroje pro možnou přípravu 

mimo stroj
d) značení okraje grajfy

3. RSP ochranný plech, samolepící

Nerezový plech laminovaný speciální lepící vrstvou pro hladký povrch a povrch a Mark3 
(není vhodný pro PerfectJacket)

1. Design systému RSP 2.0
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4. RSP Nožovina

RSP rylovací nože (standartní R1/snížená výška R2)
RSP výsekový nůž
RSP perforovací nože (základní délky 4/8/12/16/18/35/50)

5. RSP výsekový plech

Výsekový plech musí být vyroben přesně podle standardů RSP. Pro upevnění 
magnetických výsekových nožů, prosíme použijte naši speciální lepící pásku v požadované 
výšce/šířce.

6. RSP Výsekové plechy ,,direct fit“

Jsou zavěšeny přímo na RSP 2.0 základní desku
Přímé výsekové plechy musí být vyrobeny přesně podle standardů RSP 2.0.
Vždy používejte jen ty plechy, kterou jsou dodávany naší firmou CITO SYSTEM GmbH:
stanzbleche@cito.de 
Phone +49 911 95885-0
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• S použitím předlohy změřte tiskový arch, tak abyste docílili požadovaného nastavení 
pro rylování, výsek a perforaci (obr. 1).

• Přední hrana tiskového archu je na milimetrová fólie v poloze 0 (obr. 2).
• Přiložte k milimetrové fólie nožovinu nebo výsekový plech s předem stanovenými 

hodnotami a připevněte je přiloženou lepicí páskou (obr. 3).
Upozornění: Ani nožovina, ani výsekový plech nesmí být přilepeny k okraji grajfy
Typy při montáži:

V případě rylování je potřeba užít standartní rylovací nůž R1. V případě rylování, výseku 
nebo perforace se doporučuje použít snížený rylovací nůž R2.
Přimontujte RSP základní desku z opačné strany (printstart) -> “přímá tisková metoda”
Upozornění: Použití RSP systému je možné pouze ve vzdálenosti 13 mm od horního okra-
je archu

2. Montáž RSP milimetrová fólie / Namon-
tování RSP výsekového plechu direct fit
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• Vyjměte vyrovnávací gumu z ochranného obalu a připevněte ji ve vzdálenosti 3 mm 
(do místa u výsekových nožů) na milimetrovou fólii nebo výsekový plech direct fit (obr. 
4). Vyrovnávací gumu naneste po celé délce milimetrového rastru.

• Účelem vyrovnávací gumy je udržovat odpor archu při zářezu nožoviny do materiá-
lu. Navíc snižují vyrovnávací gumy namáhání v tahu na milimetrové fólii a na výseko-
vém plechu direct fit.

Tip:

Při použití určitého druhu papíru, resp. při podélném nebo úhlopříčném řezu vznikají ve 
vašem stroji různé tlaky při průniku nožoviny do papíru. Podlepením příčné nožoviny (sou-
časné s válcem) vyrovnáte tlaky. Doporučujeme použít naši CITO pásku v tlouštce 0,03  
mm barvy modré nebo 0,05 mm barvy červené (obr. 5).
Jednoduše přilepte pásku do místa nožoviny v zadní části milimetrové fólie nebo na zadní 
straně výsekového plechu direct fit.
V podobných případech je možné nastavit výšku nožoviny výsekového plechu nebo přímé-
ho výsekového plechu v průběhu výroby.  A také podlepení může být provedeno z opač-
né strany plechu. 
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3. Instalační instrukce všeobecné

Poznámka:

RSP System 2.0 používejte vždy jen s orginálním příslušenstvím!
Při použití RSP Systemu 2.0 je nezbytné odstranit desku a ofsetovou tiskovou desku na 
příslušné tiskárně.
Vypněte přívod inkoustu, barevník a tlumící válce.
Při použití lakovací jednotky vyjměte lakovací válec.
Při použití dvouválcové lakovací jednotky je potřeba nastavit vzdálenost mezi základní 
deskou a válcem na maximální vzdálenost.
Nikdy nepoužívejte rozbité nebo jinak poškozené součástky.
Při instalaci a demotáži RSP ochranného plechu použijte bezpečnostní rukavice. (RSP 
příslušenství)
Pro bezpečné a jednoduché odpojení systému RSP použijte náš balíček snadné demontáži. 
(RSP příslušenství)

1. Krok: Montáž RSP protitlakového ochranného plechu

• Před nalepením vyčistěte válec pomocí IPA
• Nastavte požadované zařízení do polohy “tisk”, tak aby vzdálenost mezi základní 

deskou a tlakovým válcem byla 0,00 mm
• Odlepte zhruba 5 cm ochranné pásky z ochranného plechu a připevněte ochranný 

plech asi 3 mm od tiskových úchytů doprostřed tlakového válce (obr. 1)
• Postupně odstraňujte ochranou fólii z ochranného plechu, opatrně vysunujte tlakový 

válec směrem dopředu a připevněte ochraný plech
• Nechte válce 3x projet dokola, tak aby ochranný plech přilnul k tlakovému válci. Poté 

znovu vypněte přívod tlaku.
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2

• Zabezpečte ochranný plech pomocí přiložené lepící pásky na počátek a konec plechu. 
Předtím než tiskárnu znova zapnete, zkontrolujte přilnavost (obr. 2)

• Nastavte vzdálenost mezi základní deskou a tlakovým válcem na 0,35 mm
Upozornění:

Ochranný plech nesmí být použit v tiskárnách Heidelberg s „PerfectJackets“. V případě 
hrubšího ochraného pláště (Mark 3) po obrácení je nesmírně důležité použít ochranný 
plech „Perfektor“.
Ochranné plechy lze použít vždy jen jednou.
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2. Krok: Upevnění základní desky

• odstraňte tiskovou gumu.
• jestliže je to nezbytné, upevněte kalibrační podložky hned zezačátku (obr. 1). Vymezení 

tloušťky kalibrační podložky viz. str. 34.
• zasuňte základní desku stranou začátku tisku do přední části uzamykatelné hřídele 

válce (printstart).
• nyní natočte zamykatelnou hřídel do takové pozice, aby značení základní desky 

„Printstart“ korespondovalo se začátkem tisku na základním válci (na hranu)  
(obr. 2)!

• Přidržujte pevně zadní upínací lištu s kalibračními podložkami dokud není zadní 
uzamykatelná část přístupná. Za použití momentového klíče velikosti 25 Nm upevněte 
do zadní části uzamykatelné hřídele základní desku. Znovu zkontrolujte, zda je značení 
Printstart nastaveno správně (obr. 3).

Důležitá poznámka:

Pozice začátku tisku (Printstart) na základní desce musí být zároveň se značením printstart 
na válci.
Špatná manipulace může poškodit tlakový válec/přenosný válec.
Při odstraňování základní desky dávejte pozor na označení Printstart. Základní 
deska by měla být odstraněna nejprve ze zadní části uzamykatelné hřídele.  
Pozice prinstart musí být po celou dobu odstraňování základní desky pod vaší kontrolou.
Žádné úpravy nesmí být prováděny tahem dopředu či dozadu.
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3. Krok: Upevnění RSP milimetrové fólie a výsekového plechu

Důležitá poznámka:

Před instalací základní desky se ujistěte, že uzavírání předního závěsu je nastaveno do 
střední polohy.
Přímý výsekový plech je vždy o 0,30 mm níže než RSP milimetrová fólie. Proto pokaždé 
nastavte dostatečnou vzdálenost (0,35 mm)  kdykoliv chcete změnit milimetrovou fólii/RSP 
výsekový plech ,,direct fit“.
Systém RSP 2.0 používejte vždy, když jsou zadní závěsná dvířka zavřená

Šrouby přitahujte šroubovákem velikosti 1.2 Nm. K uvolnění a přitáhnutí šroubů použijte 
šroubovák velikosti TX20.
Při instalaci a demontáži RSP výsekových plechů doporučujeme použít ochranné rukavice. 
(RSP příslušenství).
• Za použití šroubováku uvolněte přední závěs (obr. 1) strana s printstart
• Do přední části závěsu za pomoci druhé strany šroubováku připevněte milimetrovou 

fólii nebo výsekový plech (obr. 2/2a)
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• Zkontrolujte, zda jsou všechny příslušné háčky v horní sekci závěsu pořádně sepnuty
• Posunováním dopředu připojte milimetrovou fólii/výsekový plech k základní desce
• Pomocí šroubováku uvolněte zadní závěs (obr. 3)
• Za pomocí šroubováku otevřete zadní závěs
• Do zadní části závěsu pomocí šroubováku připevněte milimetrovou fólii nebo výsekový 

plech (obr. 3a)
• Zkontrolujte, zda jsou všechny příslušné háčky v horní sekci závěsu pořádně sepnuty
• Nyní za pomocí šroubováku ve výklenku zadní části závěsu zatáhněte zamykatelný 

závěs a milimetrovou fólii/výsekový plech směrem dolů a zároveň pomocí šroubů vel. 
1.2 Nm a momentového klíče velikosti TX 20 utáhněte k sobě (obr. 4/4a)

• Zkontrolujte zda je milimetrová fólie/výsekový plech v kontaktu v horní a spodní části 
se základní deskou
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4. Instalační instrukce systému RSP 2.0 
     (v závislosti na typu stroje)

4.1 Heidelberg SM 52 tisková jednotka a SM 52 lakovací jednotka  
  DryStar, Upevnění RSP základní desky

Důležitá poznámka:

Během instalace se ujistěte, že obě pružiny a to jak v před-
ní tak zadní části upevňovací hřídele jsou na svém místě (obr. 1).  
Je nezbytně důležité, aby kruhové nastavení pro napolohování základní desky  zadní upev-
ňovací hřídele bylo nastaveno na pozici 0. A to před každou instalací (obr. 2).
• Namontujte základní desku na přední upevnňovací lištu do příslušných drážek upev-

ňovací hřídele
• Upevňovací lištu zatlačte směrem dolů v opačném směru proti držícím drážkám upev-

ňovací hřídele
• Přisuňte přední okraj základní desky na PrintStart.
• Nastavte a nainstalujte mezi základní desku a válec kalibrační podložky 
• Základní desku s kalibrační podložkou přitlačujte a zasunujte až do zadní části upev-

ňovací hřídele
• Uvolněte šrouby, tak abyste mohli přimontovat zadní lištu základní desky. 

Upozornění: Při této instalaci nesmí být tiskárna v provozu, protože „Printstart“ není 
v základní poloze.

• Namontujte základní desku k zadní části upevňovací hřídele směrem dolů v opačném 
směru proti držícím drážkám upevňovací hřídele.

• Za použití momentového klíče velikost 25 Nm přitáhněte základní desku
• Zkontrolujte zda je pozice „Printstart“ v základní poloze (obr. 4)
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Odstranění základní desky

• za pomocí šroubováku uvolněte hlavní upevňovací šroub 3 otáčkami (obr. 4)
• za použití šroubováku uvolněte základní desku ze zadní části upevňovací lišty  

(obr. 5)
• základní desku vyjměte ze zadní části upevňovací lišty
• upozornění: s použitím šroubováku znovu přitáhněte hlavní upevňovací šroub
• přisuňte základní desku směrem k začátku tisku
• znovu uvolňete hlavní upevňovací šroub
• za pomocí šroubováku uvolněte základní desku z přední části upevňovací lišty  

(obr. 6)
• z přední části hřídele vyjměte základní desku
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4.2 SM 52 Lakovací jednotka

Použití  milimetrové folie a registračního lisovacího plechu
Attenzione: prima di montare il foglio millimetrato bisogna smontare la lastra di 
verniciatura (per la procedura si vedano le istruzioni della relativa macchina da stampa) 
ed eventualmente rimuovere il supporto incollato sul cilindro della lastra di verniciatura. 
È vietato mettere in funzione il sistema con supporti aggiuntivi. È obbligatorio di utilizzare 
sempre solo la relativa piastra base per foglio millimetrato o lamierino di registro.
• Demontáž válce pro nanášení laku
• Nalepte protitlakový ochranný plech, jak je uvedeno v návodu k obsluze
• Odstraňte ochranný kryt válce s lakovacím potahem
• Uvolněte napínací hřídele pryžového potahu

Použití s folií
Upozornění: Předpětí napnutí lakovacího potahu nastavte na polyesterovou lakovací 
desku (dokud se značka nenachází na červené čárce) (obr. 1)
• Sadu podložek milimetrové folie ARH00023 o tloušťce 0,90 mm upevněte do upnu-

tí podložek a zavřete upínací excentr. Dbejte na to, aby na válce s pryžovým potahem 
nebyly nalepeny žádné podkladové folie, nebo příp. podložky náležitě přizpůsobte.

• Instalovanou milimetrovou folii upevněte v přední hraně registrační lišty a zavřete upí-
nací excentr (obr. 2a)

• Zkontrolujte sevření milimetrové folie
• Zavěste základní desku za smyčky do děrování milimetrové folie
• Nastavte přítlačný válec a vtáhněte milimetrovou folii
• Nastavte pomocný přítlak
• Zavěste folii do zadní upínací lišty a zavřete excentr (obr. 3)
• Zkontrolujte sevření milimetrové folie
• Napněte napínací hřídele pryžového potahu až po bílou čárku (obr. 4)
• Odstraňte pomocný přítlak a přítlačný válec
• Zkontrolujte napnutí milimetrové folie
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Použití v registračním lisovacím plechu
Upozornění: Předpětí napnutí lakovacího potahu nastavte na lakovací potah (žlutá 
značka)
• Sadu podložek registračního lisovacího plechu ARH00024 o tloušťce 1,20 mm upev-

něte do upnutí podložek a zavřete upínací excentr. Dbejte na to, aby na válce s pry-
žovým potahem nebyly nalepeny žádné podkladové folie, nebo příp. podložky náleži-
tě přizpůsobte.

• Registrační lisovací plech upevněte v přední hraně registrační lišty a zavřete upínací 
excentr (obr. 2b)

• Kontrola upnutí registračního lisovacího plechu
• Zavěste základní desku za smyčky do děrování registračního lisovacího plechu
• Nastavte přítlačný válec a vtáhněte registrační lisovací plech
• Nastavte pomocný přítlak
• Zavěste registrační lisovací plech do zadní upínací lišty a zavřete excentr (obr. 3)
• Kontrola upnutí registračního lisovacího plechu
• Napněte napínací hřídele pryžového potahu až po bílou čárku (obr. 4)
• Odstraňte pomocný přítlak a přítlačný válec
• Kontrola napnutí registračního lisovacího plechu
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Upozornění: Při použití výsekového plechu je nezbytné použít 1,2 mm tenkou kalibrační 
podložku (šedá RSP deska). Tato kalibrační podložka NESMÍ být používána zároveň s 
milimetrovou fólií. Při použití milimetrové fólie je nutné použít desku o tloušťce 0,9 mm 
(2 transparetní RSP kalibrační podložky). Tyto kalibrační podložky NESMÍ být používány 
zároveň s výsekovým plechem. 

Pokyny užívání při použití milimetrové fólie

• Odstraňte anyloxový/keramický válec
• Odstraňte ochranný plášť na lakovacím válci
• Odstraňte základní desku
• Nastavte pozici „start/začátek tisku“ na stranách + 0,4 mm (2 zastavení) (obr. 1)
• Odšroubujte přední a zadní mimostředný úchyt
• Připevněte 2 RSP kalibrační podložky, obě šířky 0,45 mm, do upevňovací lišty
• Ujistěte se, že žádné obalové archy nejsou připevněny k základnímu válci, pokud je to 

nezbytné, přizpůsobte obal
• Upevňovací lištu vsaďte do otvorů, které jsou umístěny v drážce válce
• Do přední části upevňovací lišty vložte plastovou základní desku
• Zavěste milimetrovou fólii do přední upevňovací lišty a přišroubujte mimostředný 

úchyt (obr. 2)
• Posunujte tlakový válec
• Přitáhněte milimetrovou fólii
• Zavěste milimetrovou fólii do zadní upevňovací lišty a přišroubujte mimostřední úchyt
• Uvolněte tlakový válec
• Za použití momentového klíče upevněte milimetrovou fólii do zadního rohu  

(obr. 3)
• Přitáhněte přední utahovací hřídel do pozice nula
• Zkontrolujte správné napnutí a nastavení milimetrové fólie a obalu
• Znovu připevněte ochranný plášť na lakovací válec

4.3 CD 74 / XL 75 Lakovací jednotka
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Pokyny užívání při použití výsekového plechu
• Odstraňte anyloxový/keramický válec
• Odstraňte ochranný válec z lakovacího válce
• Odstraňte základní desku
• Odšroubujte přední a zadní mimostředný úchyt
• Nastavte pozici „start/začátek tisku“ na stranách + 0,2 mm (1 zastavení) (obr. 1)
• Připevněte RSP výsekový plech obalu šířky 1,20 mm do upevňovací hřídele
• Ujistěte se, že žádné obalové archy nejsou připevněny k základnímu válci, pokud je to 

nezbytné, přizpůsobte kalibrační podložky
• Upevňovací lištu vsaďte do otvorů, které jsou umístěny v drážce válce
• Do přední části upevňovací lišty vložte plastovou základní desku
• Zavěste výsekový plech do přední upevňovací lišty a zašroubujte mimostředný úchyt 

(obr. 2)
• Aktivujte tlakový válec
• Přitáhněte výsekový plech
• Zavěste výsekový plech do zadní části upevňovací lišty a zašroubujte mimostředný 

úchyt
• Uvolněte tlakový válec
• Za použití momentového klíče připevněte výsekový plech do zadní části
• Přitáhněte přední utahovací hřídel do pozice nula
• Zkontrolujte správné napnutí a nastavení výsekového plechu a obalu
• Znovu připevněte ochranný plášť na lakovací válec
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4.4 XL 105 Lakovací jednotka

Upozornění: Při použití výsekového plechu je nezbytné použít jinou kalibrační podložku. 
Tato kalibrační podložka NESMÍ být použita zároveň s milimetrovou fólií.

Pokyny užívání při použití milimetrové fólie

Upozornění: Nastavte hrubost plechu na pozici nula (obr. 1)

• Odstraňte anyloxový/keramický válec
• Odstraňte kryt drážky na lakovacím válci
• Povolte upevňovací hřídel na lakovacím válci
• Odstraňte lakovací desku a obalové archy
• Upevněte RSP základní desku tloušťky 1,90 mm do upevňovací lišty a zavěste ji do 

tiskárny (obr. 2)
• Ujistěte se, že žádné obalové archy nejsou připevněny k základnímu válci, pokud je 

obalový arch přilepen, odstraňte jej
• Přitáhněte přimontovanou milimetrovou fólii do předního upevňovacího zařízení. 

Dbejte na správné dotažení výsekových kolíků, zašroubujte mimostředný úchyt na 
přední části upínacího zařízení (obr. 3)

• Posunujte milimetrovou fólii směrem dopředu
• Vložte milimetrovou fólii do předního upínacího zařízení, aktivujte manuální tlakový 

válec a potom zavřete střední úchyt. Poté zašroubujte pravý i levý mimostředný úchyt 
(obr. 4)

• Uvolněte manuální a vzduchem plněný tlakový válec
• Za použití momentového klíče připevněte milimetrovou fólii (obr. 5)
• Znovu připevněte kryt drážky na lakovacím válci
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Pokyny užívání při použití výsekového plechu

Upozornění: Nastavte sílu papír pozici nula (obr. 1)

• Odstraňte anyloxový/keramický válec
• Odstraňte kryt drážky na lakovacím válci
• Povolte upevňovací hřídel na lakovacím válci
• Odstraňte lakovací desku a obalové archy
• Připojte základní desku tloušťky 1,9 mm s dodatečným obalem tloušťky 0,5 

mm (obr. 6), připevněte ji do upevňovací lišty a zavěste ji do tiskárny (obr. 2) 
Ujistěte se, že žádné obalové archy nejsou připevněny k základnímu válci, pokud je 
obalový arch přilepen, odstraňte jej

• Přitáhněte výsekový plech do předního upevňovacího zařízení. Dbejte na správné 
dotažení výsekových kolíků, zašroubujte mimostředný úchyt na přední části upínacího 
zařízení (obr. 7)

• Posunujte výsekový plech směrem dopředu
• Vložte výsekový plech do předního upínacího zařízení, aktivujte manuální tlakový válec a 

potom zavřete střední úchyt. Poté zašroubujte pravý i levý mimostředný úchyt (obr. 4)
• Uvolněte manuální a vzduchem plněný tlakový válec
• Za použití momentového klíče připevněte výsekový plech (obr. 8)
• Znovu připevněte kryt drážky na lakovacím válci
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Pozor: Pro lakovací jednotku AutoPlate Coating existuje pouze jedno uvolnění pro 
milimetrovou RSP fólii s nalepeným nástrojem (nožovina nebo výsekový plech)! 
Použití výsekového plechu „register“ není u této lakovací jednotky uvažováno a 
tento plech (alternativně: výsekový plech „register“) se nesmí používat!

Pozor: Pro lakovací jednotku AutoPlate Coating se používají pouze schválené základní 
desky a fólie! Základní desky a fólie z předchozích sérií XL 105/106 nemohou a 
nesmí být používány! 

Použití fólie
Pozor: Před instalací fólie uvolněte lakovací desku (postupujte podle pokynů v návodu 
Vašeho tiskařského stroje) a na ovládacím panelu zvolte „Inline Finishing pro lakovací 
jednotku“!

• Umístěte válec s lakovacím potahem do polohy
• Stiskněte dvakrát krátce za sebou tlačítko „Zvolit kontrolní bod“. LED dioda 

tlačítka se rozsvítí. Kontrolní bod je vybrán.
• Otevřete ručně kryt válce.
• Stiskněte tlačítko „Najet do polohy“ (obr. 1). Stroj zazvoní.
• Znovu stiskněte tlačítko „Najet do polohy“. Válec s lakovacím potahem se otočí 

do upínací polohy.
• Stiskněte tlačítko „Otevřít/zavřít svěrnou lištu“ (obr. 2).

• Upevněte HEIDELBERG XL 106 AutoPlate Coating o tloušťce 1,90 mm do podkladové 
svěrné lišty a zavěste do stroje (obr. 4). Pro upnutí základní desky v podkladové svěrné 
liště potřebujete zástrčný kolík. Zástrčný kolík je součástí dodávky stroje.
• Zastrčte zástrčný kolík do otvoru a otevřete všechny svěrné excentry až na doraz.
• Zasuňte základní desku do podkladové svěrné lišty až na doraz.
• Uzavřete všechny svěrné excentry se zástrčným kolíkem (obr. 3).

4.5 Primefire 106 – XL 106 AutoPlate Coating
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• Dbejte na to, aby na válec s pryžovým potahem nebyly nalepeny žádné podkladové 
fólie. Pokud ano, pak je odstraňte.

• Upnutí fólie
• Přední okraj fólie zasuňte do svěrné lišty (obr. 5). Ujistěte se, že je fólie správně 

umístěna ve svěrné liště. Vizuální kontrolou se ujistěte, že lakovací deska dosedá 
na oba registrační čepy.

• Stiskněte tlačítko „Najet do polohy“. Svěrná lišta se zavře. Stroj zazvoní.
• Znovu stiskněte tlačítko „Najet do polohy“. Válec s lakovacím potahem se otočí 

do upínací polohy pro zadní okraj lakovací desky. 
• Otevřete sevření na zadním okraji.
• Vkládací pomůcku otočte zástrčným kolíkem pomocí plochého klíče dolů (obr. 6).
• Stiskněte tlačítko „Uvolnit/upnout desku“ (obr. 7). Svěrná lišta se zavře.
• Vkládací pomůcku otočte zástrčným kolíkem nahoru do výchozí polohy.

• Před zahájením výroby vyjměte rastrový válec. Postup naleznete v návodu k Vašemu 
tiskařskému stroji.

• Pozor: Zkontrolujte správné umístění fólie ve svěrné liště (obr. 8)! Fólie musí být 
umístěna minimálně po natištěnou značku v upínacím prostoru. 
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4.6 Lakovací jednotka KBA Rapida 105/106

Pozor: Použití RSP Systému 2.0 KBA Rapida 105/106 730 mm je určeno pouze pro 
nasazení poloautomatické lakovací jednotky. Instalace milimetrová fólie a výsekového 
plechu přitom musí být na zadním okraji provedena ručně. Automatické uchycení 
milimetrové fólie nebo výsekového plechu tato verze nepodporuje.

Nasazení milimetrové fólie a výsekového plechu „register“
Pozor: Před instalací milimetrové fólie vypněte lakovací desku (postup najdete v 
návodu k vašemu tiskovému stroji) a odstraňte podložku nalepenou na deskový 
válec. Systém nesmí být provozován s doplňkovými podložkami. Pro milimetrovou 
fólii nebo výsekový plech musí být vždy použita pouze příslušná základní deska. 

Upozornění: Na řídicím stanovišti musí být aktivována výměna desky s pružnou 
lakovací deskou (po dostupnosti software).

Stiskněte tlačítko dvakrát krátce po sobě (obr. 1) pro aktivaci programu pro uchycení 

1. Proveďte uchycení milimetrové fólie/výsekového plechu
• Stiskněte dvakrát krátce po sobě tlačítko (obr. 2) pro uchycení lakovací desky.   

Stroj se otočí do polohy „začátek tisku“.
• Otevřete kryt dole.
• Zaveďte milimetrovou fólii/vyýsekový plech (obr. 3) předním okrajem do napínací 

lišty pro začátek tisku. Věnujte pozornost lícovacím kolíkům. Milimetrová fólie/
výsekový plech musí pevně přiléhat na lícovací kolíky.

• Stiskněte tlačítko. Sevření desky „začátek tisku“ se zavře
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2. A) RSP základní desku KBA Rapida 105/106 pro milimetrovou fólii 730 mm s tloušťkou 
2 mm nasuňte za milimetrovou fólii (obr. 4). Sražená hrana přitom musí být zavedena 
předním okrajem k začátku tisku, sražená hrana ukazuje směrem k válci. 

• Kryt položte dolů na milimetrovou fólii.
• Stiskněte tlačítko. Přítlačný válec přitlačí milimetrovou fólii na deskový válec. Stroj 

se otočí do polohy.
• Otevřete kryt dole.
• Vložte milimetrovou fólii na zadním okraji ručně do napínací lišty. Pozor: milimetrová 

fólie musí být na straně pohonu i na straně obsluhy vložena rovnoměrně nejméně 
4 mm. 

• Stiskněte tlačítko. Napínací lišta „konec tisku“ se zavře a milimetrová fólie se napne.

2. B) RSP základní desku KBA Rapida 105/106 pro výsekový plech „register“  730 mm 
s tloušťkou 2,4 mm nasuňte za výsekový plech „register“. Sražená hrana přitom musí 
být zavedena předním okrajem k začátku tisku, sražená hrana ukazuje směrem k válci. 

• Přiložte kryt na výsekový plech „register“.
• Stiskněte tlačítko. Přítlačný válec přitlačí výsekový plech „register“ na deskový 

válec. Stroj se otočí do polohy.
• Otevřete kryt dole.
• Vložte výsekový plech „register“ na zadním okraji ručně do napínací lišty. Pozor: 

výsekový plech „register“ musí být na straně pohonu i na straně obsluhy vložen 
rovnoměrně nejméně 4 mm. 

• Stiskněte tlačítko. Napínací lišta „konec tisku“ se zavře a výsekový plech „register“ 
se napne. 
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Dodatečná příprava:

• Pomocí volby měřidla na disku a posuvné strany nastavte vzdálenost mezi základní 
deskou a válcem na maximum.

• Připevněte ochranný plech, tak jak je popsáno v kapitole 3 krok 1.
• Nastavte tloušťku substrátu pro první tisk (bez opravy softwaru) na 0,35 mm. Zároveň 

nastavte tlak na tiskové jednotce na – 0,10 mm, tak abyste vytvořili vzdálenost mezi 
horním základním válcem a tlakovým válcem na 0,35 mm. Toto nastavení koresponduje 
se vzdáleností 0,10 mm k povrchu ochranného plechu.

Montáž základní desky

• Uvolněte desku.
• Zavěste kalibrovanou podložku na začátek válce (obr. 1), následujte instrukce podle 

náčrtu níže (obr. 5 a 6).
• Zavěste roh „začátku tisku“ na RSP základní desce do přední rozšířené hřídele 

základního válce.
• Nyní otočte rozšířenou hřídel základního válce tak, aby na základní desce 

korespondovalo značení „začátku tisku“  s „Printstart“ na válci (obr. 2)
• Tažením dopředu připevněte RSP základní desku dohromady s kalibrovanou RSP 

podložkou. Za pomocí momentového klíče utáhněte RSP základní desku do přední 
rozšířené hřídele na základním válci.

• Ještě jednou zkontrolujte, zda je značení pozice startu správně nastaveno.
• Upevněte šrouby na základním válci hřídele. (obr. 4)
Nepřehlédněte:

• Print Start – začátek tisku, musí být zároveň s hranou válce.

4.7 manroland 700 Tisková jednotka
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• Nesprávná manipulace může způsobit znehodnocení tlakového nebo základního 
válce.

• Při odstraňování základní desky vždy dávejte pozor na Print Start Line.
• Při odstraňování základní desky vždy uvolňujte zadní hřídel jako první.
• Pozice Print Start musí být udržována po celou dobu odstraňování základní desky. 
• Nastavení správné pozice tisku se nikdy neprovádí tažením RSP desky dopředu nebo 

dozadu.
Instrukce při použití milimetrové fólie nebo výsekového plechu

Při použití milimetrové fólie použijte obal tloušťky 0,30 mm. Jestliže použijete substrát 
tloušťky 0,15 mm nebo menší, pokaždé použijte obal tloušťky 0,20 mm (obr. 6). Obal 
tloušťky 0,5 mm používejte vždy jen při použití RSP výsekového plechu. V tomto případě 
toto nahrazuje obal šířky 0,3 mm nebo 0,2 mm.
Instrukce a data obsažené v tomto manuálu korespondují se standardními stroji s šířkou 
drážky 2,6 mm bez fólie připevněné k základnímu válci. Vždy zkontrolujte, jestli jsou všechny 
hodnoty stejně jako tiskový tlak nastaveny v požadované velikosti. 
Upozornění při montáži výsekových plechů direct fit

Výsekový plech direct fit zatlačte do kanálku válce, jak je uvedeno na obrázku 1, abyste 
zajistili spolehlivé zavření zámku na předním okraji.
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Dodatečná příprava:

• Připevněte ochranný plech, tak jak je popsáno v kapitole 3 krok 1.
• Nastavte tloušťku substrátu pro první tisk na 0,35 mm. Zároveň nastavte tlak na 

tiskové jednotce na – 0,10 mm, tak abyste vytvořili vzdálenost mezi horním základním 
válcem a tlakovým válcem na 0,35 mm. Toto nastavení koresponduje se vzdáleností 
0,10 mm k povrchu ochranného plechu.

Montáž základní desky

• Uvolněte desku.
• Zavěste kalibrovanou podložku na začátek válce, následujte instrukce podle náčrtu 

níže (obr. 3 a 4).
• Zavěste roh „začátku tisku“ na RSP základní desce do přední rozšířené hřídele 

základního válce.
• Nyní otočte rozšířenou hřídel základního válce tak, aby na základní desce 

korespondovalo značení „začátku tisku“  s „Printstart“ na válci (obr. 2)
• Tažením dopředu připevněte RSP základní desku dohromady s kalibrovanou RSP 

podložkou. Za pomocí momentového klíče utáhněte RSP základní desku do přední 
rozšířené hřídele na základním válci.

• Ještě jednou zkontrolujte, zda je značení pozice startu správně nastaveno.
• Upevněte šrouby na základním válci hřídele.

4.8 manroland 500 Tisková jednotka
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Nepřehlédněte:

• Print Start – začátek tisku, musí být zároveň s hranou válce.
• Nesprávná manipulace může způsobit znehodnocení tlakového nebo základního 

válce.
• Při odstraňování základní desky vždy dávejte pozor na Print Start Line.
• Při odstraňování základní desky vždy uvolňujte zadní hřídel jako první.
• Pozice Print Start musí být udržována po celou dobu odstraňování základní desky. 
• Nastavení správné pozice tisku se nikdy neprovádí tažením RSP desky dopředu nebo 

dozadu.
Instrukce při použití milimetrové fólie nebo výsekového plechu

Při použití milimetrové fólie použijte obal tloušťky 0,30 mm. Jestliže použijete substrát 
tloušťky 0,15 mm nebo menší, pokaždé použijte obal tloušťky 0,20 mm (obr. 4). Obal 
tloušťky 0,5 mm používejte vždy jen při použití RSP výsekového plechu. V tomto případě 
toto nahrazuje obal šířky 0,3 mm nebo 0,2 mm (obr. 4).
Instrukce a data obsažené v tomto manuálu korespondují se standardními stroji s šířkou 
drážky 2,6 mm bez fólie připevněné k základnímu válci. Vždy zkontrolujte, jestli jsou všechny 
hodnoty stejně jako tiskový tlak nastaveny v požadované velikosti. 
Upozornění při montáži výsekových plechů direct fit

Výsekový plech direct fit zatlačte do kanálku válce, jak je uvedeno na obrázku 1, abyste 
zajistili spolehlivé zavření zámku na předním okraji.
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5. První zapojení – správné vyměření

Než začnete s rylováním, výsekem a perforací prosím ještě jednou zkontrolujte následující:
a)    Ofsetová tisková forma je vyjmuta,
b)    Při použití lakovací jednotky se ujistěte, že lakovací válec je vyjmut,
c)    Tlakové nastavení je v pořádku. Začátek tisku na tlakovém válci je nastaven na 0,35 mm
d)    Přívod inkoustu, barevník a inkoustové válce jsou vypnuty!
V okamžiku, kdy je základní deska sepnutá správně s milimetrovou fólii a je nainstalovaný 
ochranný plech je vaše tiskárna připravena k prvnímu tisku. Nastavením správného přívo-
du tlaku docílíte optimálního nastavení vaší tiskárny.
Důležitá poznámka:

Při použití systému RSP 2.0 musí být v tiskové/lakovací jednotce vypnuto automatic-
ké mytí.

Správné nastavení
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1

Milimetrová fólie může být o +/- 1,5 mm posunuta bočně, kruhově nebo příčně k základ-
ní desce.
• Nejprve uvolněte hlavní plochý šroub umístěný v zadním zamykatelné hřídeli, poté 

uvolněte odpovídající plochý šroub na přední uzamykatelné hřídeli a nastavte ji do 
požadovaného směru. (obr. 1)

• Poté opět dotáhněte plošný šroub na přední zamykatelné hřídeli . Připevněte milimet-
rovou fólii na zadní zamykatelnou hřídel a přitáhnete plošný šroub na zadní části zamy-
katelné hřídele.
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Jestliže jsou dva válce před a za tlakovým válcem, kde chcete vložit rylovací nůž vybave-
ny chrómovým pláštěm (TransferJacket), musíte odstranit obalový arch zpod chrómové-
ho pláště.
• Jestliže je RSP základní deska vmontovaná do tiskárny, je nutno nastavit tiskárnu na 

manuální tisk
• Z rylovacího kanálku odstraňte horní ochranou fólii (TOP)při aplikaci na rylovací nůž 

(obr. 1)
• Upevněte kanálek a poté odstraňte ochranou pásku ze zadní části ofsetového rylova-

cího kanálku (obr. 2)
• Pomalu přisuňte válec dozadu tak, aby se přenosný válec a tlakový válec točili ve stej-

ném směru (obr. 3.) Nyní se ofsetový rylovací nůž nastaví automaticky k obtisku na tis-
kový válec.

• Odstraňte lepící pásku z rylovacího kanálku na tlakovém válci (obr. 4)
• Znovu vypněte manuální tlak
• V případě rylování se musí požadovaný tlak nastavit teď

Důležitá poznámka:

V případě rylování napříč válcem (současně s válcem)musí být rylovací kanálek plně přile-

6. Nastavení RSP ofsetových rylovacích matric
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4

pen a ochranný papír musí být natočený zadní stranou k rylovacímu noži.
Při rylování nastavte vzdálenost mezi tlakovým válcem a základním válcem na 0,35 mm. 
Pomalu přisuňte směrem dopředu rylovací hranu tak, až se na papíře/desce udělá malá 
značka. Poté nastavte požadovanou pozici nože. Přeneste rylovací nůž. Poté snižte přívod 
tlaku o 0,2mm. V tento okamžik jste docílili nejlepšího nastavení pro rylování.
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7. Vymezení tloušťky kalibrační podložky

Vymezení tloušťky kalibrační podložky při zapojení systému RSP 2.0

Základní pravidlo: Nikdy nemontujte systém RSP 2.0 nad úroveň nosného válce!

Nastavení tlouštky podložky závisí na typu zakázky:

RSP nůž  
RSP výsekový plech

RSP milimetrová fólie 
RSP výsekový plech ,,direct fit“

RSP základní deska

Kalibrační podložky

Základní válec
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Příklad

Tloušťka tiskové 
gumy na přesnosném 
válci

celková tloušť-
ka základní desky s 
vmontovaným systé-
mem RSP

celková tloušť-
ka základní desky s 
výsekovým plechem 
,,direct fit“

celková tloušťka 
kalibračních podložek

2,30 mm 2,30 mm 2,00 mm Žádná
2,60 mm 2,30 mm 2,00 mm 0,30 a 0,20 mm 

(manroland)
2,80 mm 2,30 mm 2,00 mm 0,50 mm
3,00 mm 2,30 mm 2,00 mm 0,70 mm
3,20 mm 2,30 mm 2,00 mm 0,90 mm

váš stroj:

Důležitá poznámka:

V některých případech je fólie automaticky přilepena k základnímu válci, proto je nutné 
započíst tuto fólii do výpočtu celkové tloušťky kalibračních podložek
Výjimka: Pro lakovací jednotku XL 105 nejsou nutné žádné kalibrační podložky
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8. Příslušenství

1.RSP ofsetové rylovací matrice

Standartní ORS (obr. 1)

v × š × d (mm)   počet

0,2 × 0,8 × 700   30 ks
0,2 × 1,0 × 700   30 ks
0,2 × 1,2 × 700   30 ks
0,3 × 0,7 × 700   30 ks
0,3 × 0,8 × 700   30 ks
0,3 × 1,0 × 700   30 ks
0,3 × 1,2 × 700   30 ks
0,3 × 1,3 × 700   30 ks
Off center (obr. 2)

v × š × d (mm)   počet

0,3 × 1,0 × 700   30 ks
0,3 × 1,2 × 700   30 ks
0,3 × 1,3 × 700   30 ks

2.Vyrovnávací guma

RSP vyrovnávací guma OSF (obr. 3)

š × d (mm)   počet

3,0 × 700    50 ks

3. Perforovací nože (obr. 1)
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Popis  Řez : mezera počet

Perfo 4 tpi 6,0 : 0,7 mm 6 m
Perfo 8 tpi 2,4 : 0,8 mm 6 m
Perfo 12 tpi 1,4 : 0,8 mm 6 m
Perfo 16 tpi 0,8 : 0,8 mm 6 m
Perfo 18 tpi 0,7 : 0,7 mm 6 m
Perfo 35 tpi 0,3 : 0,4 mm 6 m
Perfo 50 tpi 0,2 : 0,3 mm 6 m

4.RSP výsekový nůž (obr.2)

Popis    počet

sekací nože   6 m

5.RSP výsekový nůž (obr. 3)

Popis    počet

Standartní rylování R1*  6 m
Rylování R2**   6 m

* pro rylování

** pro rylování/výsek i perforaci
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6. RSP Příslušenství

Popis       
počet

RSP šroubovák k odemykání zámků   1 ks
Momentový šroubovák TX20, 1.2 Nm   1 ks
Momentový klíč* s proudloužením 250 mm a 17 mm  1 ks
Bezpečnostní lepící páska 12 mm × 66 m   1 role
Štípací nůžky     1 ks
Odlupovačka ochranného plechu - nástroj   1 ks
Ochranné rukavice     1 pár
S 80 nůžky     1 ks
S 80 Náhradní čepelka     1 ks
CITO TAPE modrá, 0,03 mm, 40 m × 6,0 mm   3 role
CITO TAPE červená, 0,05 mm, 30 m × 6,0 mm   3 role
Manuální zabrušovačka s nabíjecí baterií a speciálním adaptérem  1 ks
Brusný kotouček 0,3 mm    1 ks
Brusný kotouček 0,4 mm    1 ks
Brusný kotouček 0,5 mm    1 ks
RSP speciální šroubovák    1 ks
Lepící fólie k upevnění výsekových plechů na milimetrovou fólii  
nebo základní desku RSP Easy, 520 mm × 10 m   1 role
Odlupovačka ochranného plechu   1 ks
*k připevnění základní desky
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9. Doporučení

Doporučení při výběru RSP perforovacích nožů

Tiskový materiál Použití Směr Nůž

Potažený do 100 g/qm Např. Formuláře, faxy Svisle/vodorovně 4 tpi, 16 tpi, 18 tpi,  
35 tpi, 50 tpi

Potažený/nepotažený 
do 200 g/qm

Pohlednice Svisle/vodorovně 12 tpi, 16 tpi, 18 tpi

Letáky Svisle/vodorovně 12 tpi

Kalendáře Svisle 12 tpi, 8 tpi

Vodorovně 4 tpi, 8 tpi

150 g/qm – 400 g/qm 
lesklý nebo nelesklý

Obálky Svisle/vodorovně 12 tpi, 16 tpi

Kartičky Svisle/vodorovně 8 tpi, 12 tpi

Obálky s patkou  
(perforace v klapce)

Svisle k přehybu 35 tpi

Vodorovně k přehybu 12 tpi

Celofánové obálky Svisle/vodorovně 8 tpi, 12 tpi

Poznámka:

Hodnoty zmíněné výše jsou jen hrubým odhadem při použití standartních materiálů a nej-
sou zavazující. Následující položky mají přímý dopad na určení správného perforovacího 
nože:
• Váha materiálu, na který se bude tisknout
• Směr
• Zušlechtění papíru
• Forma perforace
Pro speciální požadavky perforace se doporučuje užít testový nátisk s příslušným tiskovým 
materiálem.
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Doporučení při výběru RSP offset rylovací příprava

Tloušťka materiálu S vylepenými linkami S výsekovým plechem

0,10 mm 0,3 × 0,7 mm 0,2 × 0,8 mm
0,15 mm 0,3 × 0,8 mm 0,2 × 0,8 mm
0,20 mm 0,3 × 1,0 mm 0,2 × 1,0 mm
0,25 mm 0,3 × 1,0 mm 0,2 × 1,0 mm
0,30 mm 0,3 × 1,2 mm 0,2 × 1,2 mm
0,35 mm - 0,50 mm 0,3 × 1,3 mm –

Poznámka:

Hodnoty zmíněné výše jsou jen hrubým odhadem při použití standartních materiálů a 
nejsou zavazující. Následující faktory mají přímý dopad při určení správného rylovacího 
kanálku:
• Napětí v tlaku
• Síla materiálu, na který se tiskne
• Vlhkost materiálu, na který se tiskne
• Příprava na základní desce
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Tabulka: Tloušťka tiskového materiálu

Hodnoty zmíněné v tabulce níže jsou uváděny jako příklad.

Použití s RSP výsekovým plechem In dry ink In fresh ink

Pouze výsek/perforace 0,50 mm 0,45 mm
Pouze výsek/perforace s kombinací rylování 0,27 mm 0,23 mm
Při použití RSP nožů

Pouze výsek/perforace 0,50 mm 0,50 mm
Pouze rylování 0,40 mm 0,40 mm
Pouze výsek/perforace s kombinací rylování 0,35 mm 0,26 mm
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10. Oprava a řešení problémů

Instalace RSP ochraného plechu válce
Problém Možná příčina Řešení
Slabá přilnavost ochranného pláště Povrch tlakového válce je špinavý Před nalepením vyčistěte válec 

pomocí IPA
Žádná přilnavost ochranného pláště Použití Mark 3 povrchu v Heidelberg 

tiskárně
Použijte ochranný plech pro tiskárny 
s otáčením

PerfectJacket povrch válce pro 
tiskárnu Heidelberg

Není možné použít ochranný plech

Příliš silná přilnavost Použití ochranného plechu s 
obracečem/perfektorem na 
chromovém válci

Použijte ochranný plech bez 
obraceču/perfektoru.

Počáteční instalace systému RSP 2.0
Problém Možná příčina Řešení
Otisk výseku na tlakovém válci Není nainstalován ochranný plech Nainstalujte ochranný plech
Poškození plastového materiálu 
základní desky

Přebytečný tlak Snižte a pomalu přidávejte
Vzduchová bublina mezi výsekovým 
plechem a milimetrovou fólií

Pomocí ostrého předmětu prořízněte 
a vytlačte vzduch mezi plechem a fólií

Zařízení je výš než nosný válec Špatné určení tloušťky kalibrační 
podložky

Upravte tloušťku kalibrační podložky

Fólie, která je automaticky přilepena 
k válci nebyla započtena do celkové 
tloušťky

Upravte tloušťku kalibrační podložky, 
odstraňte fólii

Výseková forma se chytá do grajfy Nástroje na formě zasahují do místo 
úchytu grajfy

Zachovejte okraj pro grajfu na 
milimetrové fólii volný
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Rylování/výsek/perforace
Problém Možná příčina Řešení
Otisk nože na tiskovém archu Překročena maximální tloušťka kanál-

ku
Upravte kanálek

Otisk rylovací matrice na tiskovém 
archu

Překročena maximální tloušťka kanál-
ku

Upravte kanálek

Nebyla odstraněna přenosná fólie Odstraňte fólii
Slabá perforace Není správně nastaven perforační nůž Prosím shlédněte doporučení při 

výběru nožů
Výsek je zdrcadlově otočen Základní deska není správně vložena Namontujte základní desku stranou 

printstart
Nesedí otlak přípravy Nepřenášení vzdálenosti na 

milimetrový rastr fólie
Nenahrazujte rozměry tiskového 
archu kalibračními podložkami 

Nesprávné rylování Při perforaci a výseku použita 
nesprávná rylovací nožovina R1

Použijte rylovací nožovinu R2

Není vidět žádné rylování nebo výsek Začátek tisku musí být nastaven s 
odsazením 13 mm od okraje

Tisk není možný jestliže není odsaze-
ní nastaveno na 13 mm 

Špatné rylování, výsek, perforace Rozdílný stav tlaku Podlepte nože napříč
Nože se hýbají Chybí obvodová vyrovnávací guma Použijte vyrovnávací gumu 
Rylování je nerovnoměrné a základní 
deska se hýbe

Základní deska není dostatečně 
utažená momentovým klíčem

Utáhněte základní desku 

Rylování je nerovnoměrné a RSP mili-
metrová fólie se hýbe

Milimetrová fólie není dostatečně 
napnutá

Napněte správně fólii

Rylování je nerovnoměrné a výsekový 
plech ,,direct fit“ se hýbe

Výsekový plech není dostatečně 
napnutý

Napněte výsekový plech správně

Rylovací forma se rychle 
opotřebovává

Špatný tiskový tlak Upravte tiskový tlak
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