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1. Wstęp. 
Dziękujemy za urządzenia do pakowania towarów w folię – model  CAS CNW-460. 
Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego urządzenie jest produktem niezawodnym, 
o najwyższych standardach użytkowych.  
Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z użytkowania naszego produktu. 
Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w instalacji i obsłudze urządzenia. 
Prosimy zapoznać się z nią uważnie i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.  
 

2. Opis urządzenia 
 
Urządzenia do pakowania towarów w folię CAS CNW-460 jest urządzeniem typu „Gorący Stół” 
pozwalającym na szybkie i wygodne ręczne pakowanie szerokiej gamy towarów na tackach owijanych 
w elastyczną folię PVC.  
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w sklepach, zakładach przetwórstwa spożywczego, 
gospodarstwach rolnych i sadowniczych, piekarniach, supermarketach, restauracjach, itp. 
Urządzenie CNW-460 umożliwia pakowanie szerokiego asortymentu artykułów żywnościowych, od 
warzyw i owoców, poprzez świeże mięso, drób, ryby, wyroby garmażeryjne, aż po pieczywo, wyroby 
cukiernicze, itp.  
W procesie pakowania używana jest rozciągliwa folia PVC, w którą produkt jest owijany. Po owinięciu 
folia ulega odcięciu, a podwinięte pod tackę brzegi folii są zgrzewane na płaszczyźnie grzewczej stołu.  
Pakowanie na tacce owiniętej folią PVC zapewnia przedłużoną trwałość opakowanych produktów i 
chroni je przed szybką utratą wilgoci powodującą obsychanie i więdnięcie. 
Urządzenie CNW-460,  zbudowane jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest odporne na warunki 
eksploatacji i łatwe do utrzymania w czystości. Specjalna konstrukcja elementu grzewczego sprawia, 
że podczas odcinania i zgrzewania folii nie wydziela się szkodliwy dym. 
 

3. Zasady bezpiecznego użytkowania 
 
Urządzenie CNW460 powinno być używana otoczeniu wolnym od: 

- Łatwopalnych oraz agresywnych chemicznie oparów,  
- Gwałtownych zmian temperatury, 
- Wysokiej wilgotności.  
 

Nie instalować urządzenia: 
-  W pobliżu wirujących maszyn powodujących wibracje, 
-  Na powierzchni nie zapewniającej możliwości stabilnego ustawienia urządzenia, 
-  W pomieszczeniach o dużym zapyleniu. 

 
Uwaga: 

 Nie wolno polewać urządzenia wodą. 
 

 Nie wolno pakować za urządzenia CNW460 tacek z artykułami zawierającymi płynną ciecz, 
olej, substancje łatwopalne, wybuchowe, niebezpieczne itp. 

 
 Urządzenie należy zasilać ze sprawnego technicznie gniazda sieciowego wyposażonego w 

bolec zerujący. 
 

 Niebezpieczeństwo oparzenia - Nie dotykać powierzchni roboczej gorącego blatu oraz 
krawędzi odcinającej.  

 
 Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i 

zaczekać aż ostygnie płyta grzewcza i odcinacz. Do czyszczenia miękkiej szmatki używać 
lekko zwilżonej płynem do mycia naczyń. 



 

4. Budowa urządzenia 

 
1. Odcinacz folii 2. Płyta grzewcza 3. Regulator temperatury płyty grzewczej 
4. Oprawka bezpiecznika 5. Włącznik zasilania  6. Lampka kontrolna 7. Przewód zasilający 
8. Ścianka boczna 9. Stolik roboczy 10. Rolka prowadząca 11. Osłona odcinacza folii 
 

5. Uruchomienie 
 
Rolę folii opakowaniowej ułożyć na rolkach urządzenia. Przesunąć pierścienie ustalające miejsce 
położenia roli folii na rolkach prowadzących, tak aby ograniczyć możliwość przesuwania roli folii na 
boki. Po zwolnieniu zatrzasków i otworzeniu blatu stolika roboczego odwinięty z rolki początek folii 
opakowaniowej należy przeprowadzić przez rolki prowadzące zgodnie z niżej przedstawionym 
rysunkiem, a następnie zamknąć blat stolika roboczego. 

 
Stopień naprężenia folii wykorzystywanej do owijania regulowany jest wkrętem regulacyjnym 
umieszczonym na ściance bocznej w pobliżu osi rolki podawczej. 
Włączyć zasilanie listwy odcinającej włącznikiem zasilania. Pokrętłem regulatora temperatury płyty 
grzewczej ustawić odpowiednią temperaturę zgrzewania zgodnie z tabelą  poniżej. Odczekać ok. 5 
minut do momentu pełnego nagrzania urządzenia. Nadmiar folii odciąć na krawędzi odcinającej. 
 
Orientacyjne wartości temperatury płyty grzewczej  dla poszczególnych ustawień regulatora  

1 20°C 4 58°C 7 85°C 
2 24°C 5 72°C 8 89°C 
3 41°C 6 78°C   

 



6. Opis procesu pakowania 
 
Proces pakowania: 
1. Ułożyć pakowany produkt na stoliku roboczym (drobne produkty należy ułożyć w pojemniku 
jednorazowym),  
2. Uchwycić palcami obu dłoni początek folii opakowaniowej,  
3. Nakryć folią produkt wraz z tacką i owinąć produkt w folię PVC,  
4. Odciąć folię na krawędzi listwy odcinającej, 
5. Podwinąć końce folii pod spód i zgrzać na płycie grzewczej.  

7. Problemy i ich usuwanie 
 
 Płyta grzewcza nie grzeje. 

Rozwiązanie: 
1. Sprawdzić położenie regulatora temperatury –  ustawić właściwą temperaturę. 
2. Sprawdzić, czy podłączenie do zasilania jest prawidłowe. 
3. Sprawdzić czy jest napięcie w gnieździe zasilającym. 
4. Sprawdzić, czy przewód elektryczny nie jest uszkodzony- jeśli tak, należy go wymienić 
w punkcie serwisowym CAS POLSKA. 
5. W przypadku uszkodzenia elementu grzejnego płyty grzewczej - jeśli tak, należy go wymienić 
w punkcie serwisowym CAS POLSKA. 

 Odcinacz nie odcina folii. 
Rozwiązanie: 
1. Sprawdzić czy kontrolka włączenia zasilania jeśli nie włączyć włącznik zasilania. 
2. Sprawdzić, czy podłączenie do zasilania jest prawidłowe. 
3. Sprawdzić czy jest napięcie w gnieździe zasilającym. 
4. Sprawdzić, czy przewód elektryczny nie jest uszkodzony- jeśli tak, należy go wymienić 
w punkcie serwisowym CAS POLSKA. 
5. W przypadku uszkodzenia elementu grzejnego odcinacza - jeśli tak, należy go wymienić 
w punkcie serwisowym CAS POLSKA. 

8. Dane techniczne 
 
Model: CNW 
Wymiary: 470(W) x 600 (W) x 100 (H) 
Zgrzewane folie opakowaniowe: PVC, PE 
Szerokość folii: 450mm 
Pobór mocy: 175W 
Zasilanie: ~220V/50Hz 
Temperatura : Max 90°C 
Temperatura krawędzi odcinającej: Max 150°C 
Masa: 6,5kg 

9. Ograniczenia użytkowania 
 

Zgrzewarka do folii „Gorący Stół” – model CNW jest przeznaczona do użytkowania w obiektach 
handlowych i zakładach produkcyjnych zgodnie z normą EN 61000-6-3.2001 i spełnia wymagania 
klasy A dla emisji zakłóceń elektromagnetycznych. 

Produkt klasy A, użytkowany w środowisku mieszkalnym, może być przyczyną zakłóceń 
elektromagnetycznych. 

W takim przypadku użytkownik powinien zastosować dodatkową ochronę przed zakłóceniami. 

 
 



 

10. Oświadczenie Zarządu CAS Polska 
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Tel:  022 571 94 70 
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e-mail: biuro@wagiCAS.pl 
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