
Uživatelská příručka řady Axys Valkyr V1 

Důležité! 

1. Valkyr je určen k tlačení cartridgí, aby neběžela naprázdno. Nespouštějte stroj bez nainstalované 

cartridge. Nikdy nevyměňujte cartridge za chodu stroje. 

2. Nedovolte, aby se do stroje dostaly čisticí kapaliny buď postřikem, nebo otíráním nadměrně 

vlhkým hadříkem otřít. 

3. Při čištění dutiny kolem tyče pístu vás musíte si být jisti, že nepoužíváte příliš mnoho 

dezinfekční prostředek na tampon. Před čištěním dutiny měli byste navlhčit tampon a poté jej natřít 

na kousek papírový ručník nasáknout přebytečný dezinfekční prostředek tak, aby byl 

pouze vlhké, ne mokré. 

5. Stroj nikdy vnitřně nemažte. Škody z důvodu mazání se nevztahuje záruka. The 

jediná věc, kterou možná budete chtít udělat (vaše preference), je kapnout trocha oleje/tuku/masti 

na O-kroužku, který dělá kontakt s rukojetí. 

6. Nikdy nepracujte bez nalezených ochranných O-kroužků na obě strany kroužku pro nastavení 

zdvihu. Udržují vnitřek vašeho stroje čistý. 

Napětí 

7,0 voltů – 10,5 voltů 

Nižší napětí = měkčí zásah A méně proražení kůže 

Vyšší napětí = tvrdší zásah A více propíchnutí kůže 

Úprava zdvihu (intenzita zásahu) 

Valkyr má na výběr 5 zdvihů: 1,9 mm, 

2,2 mm, 2,6 mm, 2,9 mm a 3,2 mm. Jednoduše otočte kolečkem pro výběr. 

Kratší zdvih = měkčí úder 

Delší zdvih = tvrdší úder 

Výčnělek jehly 

-Otočením rukojeti zvýšíte nebo snížíte. 

-Pokud chcete zachovat stálý výstupek, uděláte to 

Po výměně je třeba provést drobné úpravy gripem 

Dát to všechno dohromady 

-Pokud máte rádi svou rychlost, ale potřebujete větší zásah, přepněte na a 

delší zdvih. 

-Pokud máte rádi svou rychlost, ale potřebujete zasáhnout měkčí, přepněte na 

 krátký zdvih. 



-Pokud se chcete pohybovat rychleji, ale nechcete své stroj udeřil příliš silně, když zvýšíte napětí, 

přepněte na kratší zdvih a zvyšte napětí  

-Pokud se chcete pohybovat pomaleji, ale nechcete své stroj udeřil příliš jemně, když snížíte napětí, 

přepněte na delší zdvih a snižte napětí  

Cartridge 

Většina značek cartridgí dobře sedí, ale ne všechny značky jsou správné stejné velikosti a tak si 

můžete všimnout, že některé značky jsou těsnější než ostatní. 

Doporučujeme používat cartridge s membránou. Valkyr je vysoce odolný proti zpětnému toku, takže 

pokud najdeme inkoust ve stroji, víme, že to bylo použito nesprávně. Záruka se nevztahuje poškození 

v důsledku inkoustu uvnitř stroje. 

Tlak membrány/pružiny na kazety se může lišit od značka ke značce. Tužší membrány mohou 

vyžadovat trochu větší napětí než měkčí membrány, od +0,5V do +1,0 V. 

Obalování strojku 

Existuje mnoho způsobů, jak umístit bariéru kolem a pero, ale věc, kterou chcete zkusit udělat, je 

připevnit svou bariéru, abyste mohli stále dělat úpravy jak zdvihového kroužku, tak rukojeti. 

Hluk nebo vysoká teplota jsou příznaky poruchy. Obraťte se na svého distributora nebo přímo na 

výrobce 

axysrotary.com 

podpora@axysrotary.com 

855-955-2997 

9-5 EST, M-F 

Děkujeme za podporu, užijte si své řemeslo 

 

Prodejce: Celtic Supply, www.celtic-supply.cz, +420 721 666 689 

http://www.celtic-supply.cz/

