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 1    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,  
  zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję tę należy zachować i korzystać 
  z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
• Urządzenie należy ustawić na stabilnym i odpowiednio wytrzymałym podłożu.
• Zaleca się korzystanie ze stojaka dostarczonego w komplecie.
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze
  dodatniej i normalnej wilgotności powietrza.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.
• Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych i wentylacyjnych.
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów i cieczy.
• W trakcie pracy urządzenia nie wolno dotykać nagrzanej grzałki - niebezpieczeństwo  
  poparzenia!
• Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi.
• Urządzenie można zasilać wyłącznie oryginalnym i sprawnym przewodem zasilającym.
• Gniazdo sieciowe powinno posiadać sprawne uziemienie.
• Napięcie zasilające musi być zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej
   znajdującej się na obudowie maszyny.
• Nieprzestrzeganie powyższej zasady może grozić uszkodzeniem maszyny.
• Należy chronić przewód zasilający urządzenia przed uszkodzeniem, nie wyciągać wtyczki
  ciągnąc za przewód.
• Dokonywanie zmian w instalacji elektrycznej urządzenia lub przewodzie zasilającym grozi
  porażeniem prądem.
• Całkowite odłączenie urządzenia od źródła zasilania następuje po wyjęciu wtyczki 
   z gniazda sieciowego.
• Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest
  przenoszone.
• Przed zdjęciem osłon z maszyny należy koniecznie wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Układ elektryczny jest zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi, bezpieczniki są 
  umieszczone w zespolonym gnieździe zasilającym obok wyłącznika sieciowego oraz   
  wewnątrz urządzenia na płytce sterownika.
• Jeżeli konieczna jest wymiana któregoś bezpiecznika, należy wymienić go na bezpiecznik 
  o takiej samej wartości, jeżeli nowy bezpiecznik także uległ przepaleniu należy zwrócić 
  się o pomoc do serwisu.
• Jeżeli jest konieczna wymiana bezpiecznika znajdującego się wewnątrz urządzenia,   
  powinna jej dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
• Przed wymianą bezpieczników koniecznie wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
• Wyjmując ramkę z nagrzanej maszyny zawsze chwytaj za plastikowe uchwyty, nie dotykaj
  metalowych elementów ramki – niebezpieczeństwo poparzenia!
• Przed zmianą czcionek zamocowanych w ramce należy po zdjęciu ramki z grzałki odczekać   
  5 - 10 minut aby schłodzić elementy - niebezpieczeństwo poparzenia!
• Należy kontrolować sprawność urządzenia i w przypadku zauważenia jakichkolwiek
  nieprawidłowości w pracy należy skontaktować się z serwisem.
• Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
• Z uwagi na ryzyko przyciśnięcia czy zmiażdżenia ręki i palców, obsługa urządzenia  
  powinna być jednoosobowa, a w obrębie stanowiska nie powinny się znajdować osoby   
  postronne.

3

OPUS MasterPress 02 • Instrukcja obsługi PL



• Podczas pracy zachowaj szczególną ostrożność – przyciśnięcie ręki nawet zimną grzałką  
  może spowodować obrażenia ciała.
• Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Nie stosować rozpuszczalników do czyszczenia maszyny.
• Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osobno odpowiednich
  kwalifikacjach.

UWAGA: W czasie tłoczenia istnieje niebezpieczeństwo odbicia rączki z dużą siłą!
Zawsze trzymać rączkę (od góry), aż do momentu zakończenia tłoczenia!

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych  
  możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych z brakiem doświadczenia i wiedzy 
  chyba, że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo zgodnie z instrukcją  
  użytkownika sprzętu.
• Urządzenie przeznaczone do pracy do 2000 m nad poziomem morza.
• Ramię należy trzymać od góry w sposób pokazany na rysunku poniżej.

 2   INFORMACJE OGÓLNE

Złociarka MasterPress 02 służy do wykonywania złoceń / tłoczeń głównie na okładkach
papierowych i kartonowych oraz pokrytych okleinami papierowymi.
Praca na niestandardowych materiałach jest możliwa, ale wymaga indywidualnego doboru
parametrów roboczych oraz folii do złoceń. Po założeniu na grzałkę urządzenia specjalnie 
wykonanych w OPUS matryc (loga, rysunki, symbole) lub czcionek (ułożony dowolny tekst), 
można wykonać złocenia / tłoczenia zarówno na okładkach jak i na kanałach (w przypadku 
złoceń na kanałach, konieczna jest przystawka O.Goldchannel Base MP 02).

Po zastosowaniu specjalnych wykrojników i podkładki, urządzenie może służyć jako prasa 
do wykrawań.
O szczegóły dotyczące poszerzenia możliwości maszyny zapytaj dostawcę.
Obsługa urządzenia nie wymaga specjalnych kwalifikacji, jednakże przed rozpoczęciem 
pracy należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
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• Z powodu dużej wagi oraz gabarytów urządzenia, do jego przenoszenia wymagane 
  są minimum dwie osoby, które powinny podnosić maszynę oburącz, chwytając 
  za uchwyty transportowe oraz korpus urządzenia.
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 3   TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Złociarka MasterPress 02 jest urządzeniem zasilanym elektrycznie przystosowanym do pracy
w warunkach biurowych. Zarówno maszyna jak i opakowanie nie powinny być narażane na 
wilgoć (np. deszcz).
• W przypadku zawilgocenia lub zalania maszyny, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem,
  konieczne jest przekazanie urządzenia do serwisu w celu dokonania przeglądu.
• Maszyna może być transportowana i przechowywana zarówno w wysokich dodatnich, 
  jak i w ujemnych temperaturach.
• Opakowanie zabezpiecza maszynę na czas transportu, jednak zaleca się ostrożne   
  obchodzenie się z ładunkiem w jego trakcie.
• Zaleca się przechowywanie opakowania w okresie gwarancyjnym.
• Urządzenie jest mocowane na drewnianej palecie, z uwagi na masę urządzenia zaleca się  
  transportowanie maszyny przy użyciu wózka paletowego.
• Dołączone do urządzenia metalowe uchwyty ułatwiają przeniesienie maszyny z palety 
  na stojak.
• Po ustawieniu maszyny uchwyty należy odkręcić od korpusu  (4 śruby)  za pomocą  
  załączonego klucza imbusowego 6 mm.
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 4   OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIA
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O.Master Frame MP 02 O.Screw Matrix Base 
MP 02 *

O.Matrix Base MP 02 * O.Frame GP5/MP 02* 
przykładowe ramki
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Opus MasterPress 02 zbudowany jest w oparciu o ręczną prasę mimośrodową z grzałką 
umożliwiającą wykonywanie złoceń. Pracę urządzenia kontroluje sterownik mikroprocesorowy z 
wyświetlaczem LCD. 

Na grzałkę można założyć ramkę z matrycą lub czcionkami tworzącymi tłoczony napis. 
Ograniczniki umożliwiają pozycjonowanie okładki względem centralnego punktu ramki. Regulowana 
płaszczyzna blatu stołu umożliwia zmianę wysokości blatu w różnych jego punktach, co pozwala na 
prawidłowe wytłoczenie skomplikowanych wzorów.  

Elektrycznie napędzany podajnik folii, pozwala na automatyczne przewijanie folii w rolce o 
maksymalnej szerokości 230 mm (stosowanie folii w arkuszach jest również możliwe). 
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Opus MasterPress 02 zbudowany jest w oparciu o ręczną prasę mimośrodową z grzałką
umożliwiającą wykonywanie złoceń. Pracę urządzenia kontroluje sterownik 
mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD.

Na grzałkę można założyć ramkę z matrycą lub czcionkami tworzącymi tłoczony napis.
Ograniczniki umożliwiają pozycjonowanie okładki względem centralnego punktu ramki. 
Regulowana płaszczyzna blatu stołu umożliwia zmianę wysokości blatu w różnych jego 
punktach, co pozwala na prawidłowe wytłoczenie skomplikowanych wzorów.

Elektrycznie napędzany podajnik folii, pozwala na automatyczne przewijanie folii w rolce 
o maksymalnej szerokości 230 mm (stosowanie folii w arkuszach jest również możliwe).

 5   INSTALACJA

Opakowanie zawiera: urządzenie MasterPress 02, stojak oraz pudełko z akcesoriami. 
Maszynę należy zamocować na stojaku i ustawić na odpowiednio wytrzymałej, płaskiej 
i stabilnej powierzchni.
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W tym celu:
- za pomocą klucza imbusowego 4 odkręć śruby  
   mocujące stojak do palety
- ustaw stojak w wybranym miejscu i wypoziomuj  
   go za pomocą regulowanych nóżek
- kluczem imbusowym 8 odkręć cztery śruby M10-30 
   mocujące maszynę do palety (śruby od dołu 
   palety) maszynę ustaw na stojaku i przykręć do niego 
   załączonymi czterema śrubami M10-55
– ustaw ramię w pozycji roboczej obracając nim z 
   pozycji transportowej do momentu aż wpusty wskoczą 
   w gniazda mocujące i zablokuj je dokręcając śruby 
   mocujące kluczem imbusowym 4 (prawidłowo 
   zamocowane ramię, w krańcowej pozycji górnej 
   jest odchylone o około 300  od pionu, w tylną stronę 
   urządzenia) 
- nałóż stoliki boczne wycięciami na poluzowane śruby 
   mocujące blatu, a następnie zablokuj je dokręcając 
   gałki śrub
- załóż zespół przewijania folii i podłącz jego przewody 
   do gniazd






Uwaga!
Jeżeli maszyna była narażona na ujemne temperatury, to przed pierwszym włączeniem 
do sieci należy odczekać kilkadziesiąt minut (może wystąpić skroplenie się pary wodnej 
na zimnych metalowych elementach)

 - podłącz przewód zasilania.














6   OBSŁUGA STEROWNIKA

Po włączeniu zasilania wyłącznikiem znajdującym się z tyłu obudowy, sterownik wyświetla
przez kilka sekund informacje o wersji zainstalowanego programu sterującego, zakresie
i jednostce pomiaru temperatury grzałki oraz ilości wykonanych tłoczeń (Total Counter)
a następnie aktualne nastawy i parametry pracy urządzenia:

- temperatura grzałki
- siła tłoczenia 
- czas tłoczenia
- licznik dzienny 
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- stan urządzenia
- pozycja matrycy (wymaga kalibracji po każdym 
   załączeniu i zmianie materiału tłoczonego) 
- wartość przewijania folii
- numer programu

Panel sterowniczy z wyświetlaczem

Temp Power Timer Pos/Calib Foil Count/Prog

OPUS MasterPress 02 • Instrukcja obsługi PL



Zmiana wartości danej nastawy odbywa się po uaktywnieniu trybu edycji poprzez krótkie
naciśnięcie przycisku danego parametru. Kolejne krótkie naciśnięcie (w ciągu 2 s) przycisku
zwiększającego [   ] lub zmniejszającego [   ] wartość parametru spowoduje odpowiednią
zmianę tego parametru o minimalną wartość. Przytrzymanie przycisku spowoduje szybszą
zmianę wartości aż do jego puszczenia lub osiągnięcia końca zakresu ustawiania.

Po 2 s od ostatniego naciśnięcia przycisku zmieniona wartość zostanie wprowadzona 
do pamięci sterownika co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym i powrotem 
do menu wyjściowego na ekranie. Każde przyciśnięcie jakiegokolwiek przycisku 
potwierdzane jest jednokrotnym sygnałem dźwiękowym.

Temp (Temperatura) – zadana temperatura grzałki, czyli do jakiej temperatury będzie 
się nagrzewać grzałka. Zakres możliwych ustawień: 30 - 190˚C co 1˚C. 
Wciśnięcie i przytrzymanie dolnego przycisku zmiany temperatury [   ] (w trybie 
wyświetlania temp. zmierzonej) przez 2 s, spowoduje wyłączenie pracy grzałki. Zostanie to 
potwierdzone napisem HeaterOFF oraz sygnałem dźwiękowym. Kolejne wciśnięcie 
i przytrzymanie tego przycisku na 2 s załącza ponownie zasilanie grzałek (Temp. ON i sygnał 
dźwiękowy) i nagrzanie do ustawionej temperatury.

Power (Siła tłoczenia) – pośrednio wskazuje zadaną wartość możliwej do uzyskania siły 
tłoczenia (pośrednio, ponieważ faktycznie określa wartość przesunięcia jakie wykona 
matryca w głąb materiału, większe zagłębienie wymaga użycia większej siły). Na twardych 
materiałach dużą siłę nacisku uzyskamy już przy mniejszych nastawach, dla miękkich 
materiałów nastawy muszą być większe.
Skala ustawień od 0 do 50, wartość podstawowa do wykonania tłoczenia Power = 10, 
wartości powyżej 16 (wyświetlane z symbolem ciężarka) są wykorzystywane dla materiałów 
bardziej podatnych na zgniatanie (na materiałach twardych opuszczenie rączki do końca 
może być utrudnione albo wręcz niemożliwe).

UWAGA: W czasie tłoczenia istnieje niebezpieczeństwo odbicia rączki z dużą siłą!
Zawsze trzymać rączkę (od góry), aż do momentu zakończenia tłoczenia! 

Ustawienie będzie poprawne tylko po skalibrowaniu parametru Pos (ustawienie matrycy
na zadanej pozycji wyjściowej względem tłoczonego/złoconego materiału)
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Timer (Czas) – zadany czas złocenia, czyli czas po jakim urządzenie zasygnalizuje 
dźwiękowo (dwa sygnały dźwiękowe) koniec cyklu złocenia / tłoczenia. Zakres 
możliwych ustawień: 0 – 9 sekundy co 0,5 sekundy. W czasie cyklu tłoczenia wyświe-
tlany jest odmierzany czas od wartości ustawionej do zera. Zakończenie  odliczania 
sterownik zasygnalizuje podwójnymi sygnałami dźwiękowymi oraz migającą
wartością „0” (jeśli w ciągu 2 s rączka nie zostanie podniesiona pojawia się napis „lift 
lever up”).

Pos/h (Pozycja) – wskazuje zadaną, początkową wartość odległości matrycy od mate-
riału obrabianego (Pos) oraz aktualną odległość podczas jego ruchu (h) Uwaga: pomiar 
jest prawidłowy tylko po kalibracji tej pozycji. Zmiana wartości parametru poprzez 
krótkie wciśnięcie przycisku. Zakres zmian 4 do 40 mm co 1 mm.
Uwaga!
W trybie podglądu parametrów wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [   ] lub [   ] 
spowoduje uruchomienie napędu płynnego przesuwu suwaka w górę lub w dół, do 
momentu osiągnięcia pozycji krańcowej lub oparcia suwaka na materiale obrabianym 
(w linijce stanu maszyny wyświetlany jest status RUN). Zwolnienie przycisku w czasie 
przejazdu i ponowne jego wciśnięcie w ciągu 2 s, uruchamia tryb przesuwu skokowego 
suwaka, każde kolejne wciśnięcie przycisku przesuwa suwak o 0,1 mm . Aby wrócić do 
trybu płynnego przesuwu należy po puszczeniu przycisku przesuwu odczekać 2 s.

Kalibracja
Dolny przycisk ustawiania parametru Pos – Calibration, uruchamia procedurę kalibra-
cji pozycji matrycy (ustawia matrycę na zadanej w parametrze Pos odległości od obra-
bianego materiału- wciśnij i przytrzymaj przycisk Calibration - matryca automatycznie 
zostanie dociśnięta do materiału po czym cofnie się na wyznaczoną odległość. 
Procedurę należy wykonać zawsze po załączeniu zasilania (w pozycji Pos cyklicznie 
wyświetlana jest informacja Calibrate) oraz po zmianie typu materiału tłoczonego 
grubości matrycy.

Foil (Folia) – wskazuje zadaną oraz odliczaną wartość długości automatycznie 
przewijanej po cyklu złocenia folii. Zakres zmian 0 do 300 co 10 (w jednostkach 
umownych, określa czas pracy silnika nawijaka)  lub 0 do 32 cm co 1 cm (jeśli 
podłączony jest miernik przewijanej folii). Podczas przewijania wyświetlana jest 
wartość długości przewiniętej folii.

Uwaga!
Ze wzrostem ilości nawiniętej folii zwiększa się średnica rolki nawijającej, co w  przy-
padku pracy z odłączonym miernikiem długości przewiniętej folii, przy stałym czasie 
przewijania, zwiększa długość przewiniętego odcinka. W związku z tym, konieczna jest 
częsta korekta wartości parametru Foil lub usuwanie zużytej folii z rolki nawijającej.
Uwaga!
W trybie podglądu parametrów wciśnięcie i przytrzymanie któregokolwiek
z przycisków [    ] lub [    ] spowoduje uruchomienie napędu przewijania i będzie
kontynuowane do momentu jego puszczenia (musi być podłączony nawijak).
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Count (Licznik) – licznik wskazujący ilość wykonanych złoceń / tłoczeń od momen-
tu włączenia urządzenia. Licznik zlicza tylko pełne cykle tłoczeń/złoceń (podniesienie 
rączki przed dojazdem matrycy do pozycji tłoczenia nie spowoduje doliczenia cyklu).
Licznik może pracować w trybie dodawania lub odejmowania. 

W trybie dodawania licznik po każdym cyklu tłoczenia zwiększa swoją wartość, w 
trybie odejmowania zmniejsza ją. W trybie odejmowania należy przed pracą ustawić 
wartość licznika na taką, od której ma on zacząć odliczać cykle do 0. Po osiągnięciu 
wartości 0 sterownik zasygnalizuje ten stan długim sygnałem dźwiękowym.
Aby ustawić licznik wciśnij przycisk Count a następnie wybierz opcje up/down (do-
dawanie / odejmowanie), w ciągu 2 s ustaw wartość za pomocą przycisków [   ] i [   ] 
(można ustawić zarówno wartość początkową w trybie dodawania jak i odejmowa-
nia).

Prog (Program) - numer używanego programu. Programy to zestawy najczęściej 
używanych parametrów złocenia/ tłoczenia dzięki którym można szybko i łatwo je 
zmieniać. Możliwe są do wyboru programy o numerach od 0 do 9.  
Aby zdefiniować zestaw parametrów należy krótkim naciśnięciem przycisku Count/Prog 
[   ] wejść do menu wyboru programu (pulsuje napis „set prog”) a następnie w ciągu 
2 s przyciskami Count/Prog [   ] lub [   ] wybrać odpowiedni nr programu P0-P9. Po 
dwóch sekundach nieaktywności przycisków wybór zostanie zatwierdzony. Teraz każda 
zmiana  ustawianych parametrów zostanie zapisana w wybranym programie.
Po kilku sekundach nieaktywności przycisków, sterownik zapisze zmiany w pamięci 
powracając do menu głównego. 

Dodatkowo w pierwszej  komórce prawej kolumny mogą być wyświetlane komunikaty 
o stanie maszyny:

Ready – oznacza stan gotowości maszyny do pracy, pojawi się gdy temperatura grzałki
osiągnie zakres temperatury zadanej (±3˚ od temperatury zadanej).
Dodatkowo, każde osiągnięcie przez grzałkę temperatury zadanej będzie zasygnali-
zowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym
Temp Low – temperatura grzałki za niska (nie osiągnęła zakresu temperatury zadanej)
Temp Hi – temperatura grzałki za wysoka (przekroczyła zakres temperatury zadanej)
Limit Top – osiągnięcie przez suwak krańcówki górnej
Limit Bot – osiągnięcie przez suwak krańcówki dolnej
Run – uruchomiony napęd elektryczny suwaka
Over Temp – przekroczenie dopuszczalnej temperatury grzałki
Heater Off -grzałka wyłączona
Uwaga!
W prawym dolnym rogu okresowo wyświetlana jest kropka, oznaczająca podanie 
napięcia zasilania na grzałkę.

Uwaga!
Bezpośrednio po załączeniu zasilania, zanim pojawi się menu główne, można 
dokonać zmian jednostek wyświetlania temperatury (stopnie Celsjusza, bądź Fahr-
enheita). Aby zmienić jednostki temperatury należy w trakcie włączania urządzenia 
przytrzymać przycisk Temp [   ] aby ustawić stopnie Celsjusza, [   ] aby ustawić stopnie 
Fahrenheita. 
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7   PRZYGOTOWANIE CZCIONEK I MATRYC DO ZŁOCEŃ

Czcionki

Czcionki montowane są w ramce O.Master Frame MP 02 pośrednio – przy użyciu ramek 
O.Frame GP5 / MP 02 odpowiednich do zastosowanych czcionek. 
O ofertę ramek o innych kombinacjach wielkości czcionek w liniach pytaj dostawcę maszyny.

1. Chwytając za plastikowe uchwyty zdejmij ramkę z grzałki.
2. Ustaw ramkę na podstawce – ułatwia to mocowanie w niej ramek z czcionkami i matryc.

Uwaga!
Jeżeli ramka była wcześniej używana lub znajdowała się na grzałce w czasie nagrzewania 
urządzenia, poczekaj parę minut aż wystygnie.

3. Włóż centralnie do ramki matrycę lub ramkę O.Frame GP5 / MP 02 potrzebnego rozmiaru 
   (lub zestawy ramek i matryc).
4. W przypadku układania czcionek poluzuj wkręty ograniczników czcionek i odsuń 
   ograniczniki na bok.
5. Do ramek włóż za pomocą dołączonych szczypiec poszczególne czcionki tak, 
   aby skomponować odpowiedni tekst. W większych czcionkach (5,5 - 16 mm) wykorzystaj 
   do chwytania specjalne otwory, wkładając w nie końcówki szczypiec. Czcionki należy 
   starać się układać w ramce symetrycznie 

Uwaga!
Otwory w czcionkach pozwalają odróżnić górę od dołu czcionki. Otwór na dole czcionki jest
większy lub przesunięty bliżej jej krawędzi. W czcionkach 4 mm nie ma otworów, są tylko 
znaczniki określające dół czcionki.

6. Dosuń ograniczniki do zestawu czcionek i zablokuj je dokręcając lekko wkręty
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Matryce

Matryce O.Matrix GP5 / MP 02 w zależności od wielkości są montowane bezpośrednio 
w ramce O.Master Frame MP 02 lub poprzez ramki O.Frame GP 5 / MP 02. 

Matryce O.Matrix MP01/MP02/MPEMD/GP5 o grubości 6 mm mają wykonane otwory, 
dzięki którym wkrętami można je przymocować do płytki nośnej O.Screw Matrix Base 
MP 02, a całość włożyć do ramki O.Master Frame MP 02. 

Niewielką matrycę można przykleić do O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP, która ma 
wykonane otwory, dzięki którym wkrętami można ją przymocować do płytki nośnej 
O.Screw Matrix Base MP 02 a całość włożyć do ramki O.Master Frame MP 02.  

Matryce niestandardowe należy najpierw przykleić do płytki nośnej O.Matrix Base MP 
02, a następnie włożyć do ramki O.Master Frame MP 02.  

8   ZŁOCENIE / TŁOCZENIE

Uwaga!
Urządzenie działa prawidłowo tylko po przeprowadzonym procesie kalibracji położenia 
matrycy. 

1. Załącz zasilanie wyłącznikiem umiejscowionym z tyłu obudowy. Grzałka zacznie 
   się nagrzewać. Do osiągnięcia przez grzałkę zaprogramowanej temperatury może 
   upłynąć kilka minut.
2. Załóż ramkę z czcionkami / matrycą na grzałkę

Uwaga!
Czas nagrzewania czcionek / matrycy jest zależny od ich wielkości oraz ilości i może 
wahać się od kilku do kilkunastu minut. Dlatego przed wykonaniem właściwego 
złocenia koniecznie przeprowadź próbę.

3. Wykonaj kalibrację położenia matrycy  (konieczne po załączeniu zasilania 
    i po każdej zmianie matrycy) - wciśnij i przytrzymaj przycisk Calibration, matryca 
    zjedzie na dół do momentu oparcia się na próbce materiału tłoczonego i odjedzie 
    na zadaną odległość.

4. Zamocuj rolkę folii do złoceń w odwijaku (zdejmij wałek odwijaka i luzując pokrętło 
    jednego z talerzy prowadzących, załóż rolkę na wałek, ponownie dokręć talerz 
    prowadzący za pomocą pokrętła). Koniec folii przeciągnij pod grzałką i zamocuj 
    symetrycznie do wałka nawijaka (rozłóż połówki wałka, włóż pomiędzy nie koniec 
    folii i złóż ponownie), załóż wałek na nawijak i przyciskiem na panelu uruchom 
    przewijanie ręczne, wykonaj 1 - 2 obroty wałka nawijającego aby napiąć folię
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Uwaga!
Szerokość rolki z folią nie powinna przekroczyć 230 mm.
Zaleca się stosowanie folii barwiącej dostarczanej przez firmę OPUS, zastosowanie 
innych rodzajów folii może pogorszyć efekt lub uniemożliwić wykonanie złocenia.
O asortyment dostępnych folii zapytaj dostawcę.

Uwaga! 
Jeśli wykonujesz tłoczenia bez złoceń lub używasz folii w arkuszach i nawijak nie jest
zainstalowany, w parametrach przewijania folii ustaw wartość „0”.

5. Za pomocą dołączonych ograniczników magnetycznych ustaw okładkę tak, 
   aby znajdowała się we właściwej pozycji pod grzałką. Wykonaj kilka próbnych 
   tłoczeń na niepotrzebnym materiale, skoryguj w razie potrzeby pozycje ogranicznika.
   Aby ułatwić ustawianie materiału na stoliku, można stolik wysunąć na ten czas spod     
   matrycy
6. Ustaw siłę tłoczenia na właściwą wartość. „0” oznacza nacisk minimalny, „50”   
    oznacza nacisk maksymalny. Właściwa siła docisku zależy od powierzchni i / lub 
    rodzaju wykonywanego złocenia / tłoczenia. Wartością wyjściową jest „10”.
7. Zaczekaj, aż grzałka osiągnie zaprogramowaną temperaturę (od załączenia zasilania 
    do dojścia do stanu gotowości może upłynąć kilka minut).
8. Po osiągnięciu przez grzałkę zadanej temperatury (i doliczeniu czasu na zagrzanie 
    matrycy / czcionek) urządzenie jest gotowe do pracy. 

Uwaga!
Wstępnie ustawiono temperaturę 100ºC, która zapewnia w większości przypadków
prawidłowy efekt złocenia. Pomimo nieużywania folii przy samych tłoczeniach, 
warto je też wykonywać na gorąco, w większości przypadków jakość tłoczenia jest 
wtedy lepsza.

9. Wsuń okładkę pod grzałkę. Jeżeli używasz folii w arkuszach wcześniej połóż folię 
    na okładce.
10. Opuść ramię urządzenia dwuetapowo. W pierwszym etapie delikatnie pociągnij 
    ramię do siebie (ramię ustaw pionowo) i zaczekaj aż matryca zbliży się do 
    okładki ale jeszcze jej nie dotyka (pozycja gotowości, pojedynczy sygnał 
    dźwiękowy), a następnie pociągnij ramie maksymalnie w dół. Po odliczeniu czasu  
    tłoczenia pojawi się podwójny sygnał dźwiękowy oraz wartość Time osiągnie „0”.

15
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Jeśli w ciągu kolejnych 2 s ramię nie zostanie podniesione wyświetli się napis 
przypominający (na całym ekranie) „lift lever up”.

Uwaga! 
Jeżeli ramię zostanie opuszczone zbyt szybko i matryca nie zdąży osiągnąć pozycji 
gotowości (trzy sygnały dźwiękowe) nie będzie możliwe złocenie lub złocenie zostanie 
wykonane niepoprawnie.

UWAGA: W czasie tłoczenia istnieje niebezpieczeństwo odbicia rączki z dużą siłą!
Zawsze trzymać rączkę (od góry), aż do momentu zakończenia tłoczenia!

11. Po podniesieniu matrycy folia zostanie przewinięta o zaprogramowaną wartość.
12. Wyjmij okładkę (może okazać się konieczne delikatne oderwanie folii od okładki). 
     Aby zmienić ułożony tekst, wyjmij ramkę (uwaga: ramka jest gorąca), zawieś ją na 
    podstawce, odczekaj kilka minut aż się ochłodzi, a następnie rozpocznij 
    układanie nowego tekstu.

Uwaga!
Do wykonywania złoceń zalecamy:
temperatura: 100ºC
zadany czas: 1 sekunda
siła: 10

Ustawienia zapewniają w większości przypadków prawidłowy efekt złocenia.
Ponieważ optymalne ustawienia zależą od rodzaju folii i powierzchni na której wyko-
nujemy tłoczenie / złocenie, niezbędna może się okazać korekta ustawień.

Gdy barwnik nie klei się wystarczająco możemy zwiększyć temperaturę, siłę lub czas
tłoczenia, jeśli „rozlewa się” na krawędziach – zmniejszać parametry.
W pierwszej kolejności należy korygować siłę, w drugiej czas, na końcu temperaturę.

Wysuwanie blatu roboczego
W celu ułatwienia pracy podczas wymiany okładki istnieje możliwość wysunięcia bla-
tu roboczego. W tym celu pociągnij za uchwyt i wysuń blat a po prawidłowym ułoże-
niu okładki wsuń z powrotem.

Regulacja płaszczyzny stołu roboczego:
W przypadku tłoczenia skomplikowanych wzorów, gdy wzór jest wytłoczony nierówno-
miernie, należy za pomocą śrub regulacyjnych, skorygować wysoko ści punktów
podparcia blatu roboczego.
W miejscach słabiej wytłoczonych należy blat podnieść co spowoduje zwiększenie 
docisku matrycy. 

W mocniej wytłoczonych – opuścić. Pokrętła śrub regulacyjnych znajdują się pod 
blatem stolika, kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara podnosimy blat, 
opuszczamy kręcąc przeciwnie. Przekręcenie śruby regulacyjnej o 60° (towarzyszyć 
temu będzie wyczuwalny przeskok śruby) spowoduje podniesienie lub obniżenie blatu 
w okolicy śruby o około 0,3 mm.
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9   WYKRAWANIE

Przy pomocy MasterPress 02 możesz wykrawać wzory, zakładając na grzałkę płytkę 
O.Matrix Base MP 02 (w ramce O.Master Frame MP 02) do jej ochrony, natomiast pod 
materiał wykrawany podkładając podkładkę z tworzywa O.cuttingBLADE PAD (o wykro-
jniki i podkładki zapytaj dostawcę maszyny).

• Dla bezpieczeństwa wyłącz grzanie lub zmniejsz temperaturę grzałki.
• Na podkładkę połóż obrabiany materiał, na nim w odpowiednim miejscu wykrojnik, 
  całość wsuń centralnie pod grzałkę urządzenia.
• Ustaw siłę tłoczenia na odpowiednią wartość (wartość tę należy dobrać  
   doświadczalnie, zależy ona od grubości, gęstości materiału, od kształtu i stanu 
   wykrojnika).
• Opuść ramię urządzenia (podobnie jak podczas tłoczenia - dwuetapowo).
• Po wykonaniu cięcia w razie potrzeby możesz go powtórzyć.
• Wyciągnij z wykrojnika wewnętrzny i zewnętrzny wykrój.

UWAGA!
Ze względu na nieduży skok suwaka podczas cyklu dociskania, często konieczne jest 
powtórzenie cyklu.

UWAGA!
Podczas wykrawania zawsze stosuj specjalną podkładkę pod wykrojnik.

UWAGA: W czasie tłoczenia istnieje niebezpieczeństwo odbicia rączki z dużą siłą!
Zawsze trzymać rączkę (od góry), aż do momentu zakończenia tłoczenia!
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10   MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BŁĘDY STEROWNIKA

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ MOŻLIWA PRZYCZYNA DZIAŁANIA

Wyświetlacz nie świeci się. - Wtyczka nie włączona
  do sieci.
- Brak napięcia wgniazdku.
- Uszkodzenie urządzenia.

- Włącz wtyczkę do sieci.
- Włącz maszynę do innego 
   gniazda.
- Skontaktuj się z dostawcą.

Urządzenie nie osiąga
oczekiwanej 
temperatury lub znacząco ją 
przekracza.

- Sprawdź jaka
   temperatura została
   zaprogramowana.
- Uszkodzenie urządzenia.

- Ustaw właściwą
   temperaturę.
- Skontaktuj się z dostawcą.

W obrębie wytłaczanego
/ wyzłacanego napisu
pojawiają się
niewyzłocone miejsca.

- Zbyt niska temperatura.
- Zbyt krótki czas tłoczenia.
- Zbyt mały nacisk.
- Nieodpowiednia do
   materiału folia. 

- Podnieś temperaturę.
- Zwiększyć czas tłoczenia.
- Ustaw siłę tłoczenia na
   właściwą wartość.
- Zmień folię na odpowiednią.
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SYMBOL BŁĘDU
(Błędy wyświetlane są 
zamiast wartości temper-
atury zmierzonej).

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT
(na panelu sterowniczym)

OPIS BŁĘDU

ERR1  - ERR8  Temp sensor faulty  Usterka czujnika 
temperatury.
Skontaktuj się z serwisem.   
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BŁĘDY STEROWNIKA

INFORMACJA WYŚWIETLANA 
NA PANELU STEROWNICZYM

OPIS

Limit TOP Koniec zakresu przesuwu do góry.

Limit BOT Koniec zakresu przesuwu w dół.

Temp Low Aktualna temperatura grzałki jest poniżej temperatury 
zaprogramowanej.

Temp Hi Aktualna temperatura grzałki jest powyżej temperatury 
zaprogramowanej.

Ready Aktualna temperatura odpowiada temperaturze 
zaprogramowanej. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Over temp Komunikat o przegrzaniu urządzenia - sygnalizacja 
dźwiękowa (sygnał            ).

Heater Off Grzałka wyłączona.

KOMUNIKATY STANU MASZYNY

Wyzłocone litery są
rozmazane, widać ślady 
zabarwienia poza
krawędziami liter.

- Zbyt wysoka temperatura.
- Zbyt długi czas tłoczenia.
- Zbyt duży nacisk.
- Nieodpowiednia do
   materiału folia.

- Zmniejszyć temperaturę.
- Skrócić czas tłoczenia.
- Ustaw siłę tłoczenia na
   właściwą wartość.
- Zmień folię na odpowiednią.

Na okładce po złoceniu
pojawia się osad z folii
barwiącej.

- Zbyt duża głębokość
tłoczenia w stosunku do
wysokości elementów
aktywnych matrycy.

- Zmniejsz siłę tłoczenia
lub zmień matrycę na
taką o wyższych elementach 
tłoczących.



11   KONSERWACJA

Maszyna nie wymaga smarowania ani okresowych przeglądów. Punkty wymagające 
smarowania zostały zakonserwowane fabrycznie. Elementy maszyny pokryte są 
lakierem proszkowym. Do czyszczenia można używać ogólnie dostępnych środków 
czyszczących. Nie stosować rozpuszczalników!

12   ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

• Urządzenie MasterPress 02 
• Stolik pod maszynę  
• Zestaw śrub M10-55 do skręcenia stolika z MP 02 (4 szt.) 
• Uchwyty transportowe wkręcone w korpus maszyny (2 szt.)    
• Przewód sieciowy
• Ograniczniki magnetyczne (poziomy i pionowy)
• Stoliki boczne (2szt.)    
• Klucz imbus 4 mm
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POZOSTAŁE BŁĘDY WYŚWIETLANE NA PANELU STEROWNICZYM
WYŚWIETLANY KOMUNIKAT

(na panelu sterowniczym)
OPIS BŁĘDU

No foil measurement
foil blocked
check foil sensor
unblock foil

Brak pomiaru folii- brak lub zablokowany przesuw. 
Załóż lub odblokuj przesuw folii.

Too much used foil
remove used foil

Za dużo nawiniętej folii - opróżnij rolkę nawijaka.

Foil motor fault
contact service.

Usterka silnika nawijaka - skontaktuj sie z serwisem 

No foil motor
connect motor
or reset foil value

Brak silnika nawijaka- podłącz silnik lub ustaw 
wartości parametru Foil na “0”.

Slider drive fault 1(2)   
contact service

Usterka (1 lub 2) napędu suwaka. Skontaktuj się 
z serwisem.

Not permitted
lift lever up

Funkcja niedozwolona przy opuszczonej dźwigni. 
Podnieś dźwignię.

Moved to quick
recalibrate 
move slower

Za szybko opuszczona dźwignia, skalibruj ponownie 
i ponów opuszczając wolniej.

Calibration needed
see manual

Skalibruj mechanizm: przy podniesionej dźwigni 
wciśnij przycisk przesuwu w dół i przytrzymaj do 
zakończenia procedury.
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13   AKCESORIA DODATKOWE

Matryce indywidualne:
O.MATRIX 27 x 195 x 10 mm (L16) GP5/MP02
O.MATRIX 17 x 195 x 10 mm (L9) GP5/MP02
O.MATRIX 11.5 x 195 x 10 mm (L5.5) GP5/MP02
O.MATRIX 7.5 x 195 x 10 mm (L4) GP5/MP02
O.MATRIX 50 x 200 x 10 mm GP5/MP02
O.MATRIX 100 x 200 x 10 mm GP5/MP02
O.MATRIX 200 x 200 x 10 mm MP02
O.MATRIX 200 x 171 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD
O.MATRIX 100 x 171 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 100 x 111 x 6mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 50 x 171 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 50 x 111 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 50 x 71 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX  27 x 180 x 10 mm GP4/GP5/IP/MP02
O.MATRIX  17 x 165 x 10 mm (L9) GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD
O.MATRIX  11.5 x 165 x 10 mm (L5.5) GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD
O.MATRIX  7.5 x 165 x 10 mm (L4) GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD

Ramki na czcionki / matryce:
O.FRAME 5L4  GP5/MP02 - 1 szt.
O.FRAME 5L5 GP5/MP02 - 1 szt.
O.FRAME 3L9 GP5/MP02 - 1 szt.
O.FRAME 1L9 2L4 GP5/MP 02 - 1 szt.
O.FRAME 1L9 1L5 GP5/MP 02 - 1 szt.
O.FRAME 1L16 1L4 GP5/MP 02 - 1 szt.
O.FRAME 1L16 1L5 GP5/MP 02 - 1 szt.
O.FRAME Channel Vertical GP5/MP 02 - 1 szt.
O.FRAME 5L5 Vertical GP5/MP 02 - 1 szt.

Ramka zbiorcza:
O.MASTER FRAME + HOLDER MP 02

Płyty bazowe do instalowania indywidualnych matryc:
O.MATRIX BASE GP4/GP5/IP/MP 01/MP 02/MP EMD
O.MATRIX BASE GP5/MP

• Klucz imbus 8 mm do śrub w palecie    
• Klucz imbus 6 mm do uchwytów transportowych    
• Śrubokręt do ramki    
• Szczypce do czcionek    
• Odwijak i nawijak folii wraz z rolkami    
• Podstawka pod ramkę Master Frame MP 02 z nóżkami  
• Ramka Master Frame MP 02 



  Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być 
  umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym 
  odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest 
  przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu
   odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronic-
znego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zm-
niejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w 
nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy 
skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji 
odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową 
utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.

OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● Poland ● www.opus.pl  21.12.2017

14   DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe:..........................................................AC  230 V   50/60 Hz
Znamionowy pobór prądu:........................................................................3,5 A
Znamionowy pobór mocy:.......................................................................800 W
Powierzchnia grzałki:...................................................................200 x 200 mm
Maksymalny nacisk:....................................................................................5 t
Maksymalny skok grzałki:.......................................................................60 mm
Zakres regulacji temperatury:..............................................................30 - 190°C
Zakres regulacji czasu tłoczenia:.....................................................0 – 9 sekundy
Stabilizacja temperatury:....................................................mikroprocesorowa PID
Maksymalna szerokość folii:...................................................................230 mm
Wymiary maszyny (W x S x G):................................................1015 x 820 x 525 mm
Wymiary stojaka (W x S x G):...................................................515 x 510 x 490 mm
Wymiary opakowania (W x S x G):...........................................930 x 540 x 660 mm
Waga urządzenia netto:...........................................................................80 kg
Waga stojaka netto:.................................................................................22 kg
Waga urządzenia brutto:.........................................................................128 kg

O.MATRIX BASE MP 02
O.SCREW MATRIX BASE GP5/MP 02
O.SCREW MATRIX BASE MP 02

Przystawka do wykonywania tłoczeń i nabłyszczeń na kanałach:
O.GOLDCHANNEL BASE MP 02

Czcionki:
Czcionki w rozmiarach: 4; 5,5; 9 oraz 16 mm
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 1    SAFETY RULES

• Before working with the device for the first time, read the safety rules, manufacturer
   recommendations and the user manual. Keep the user manual at hand to refer to it 
   in case of any doubts regarding the operation of the device.
• Place the device on a stable and robust surface.
• The use of the stand supplied is recommended.
• The device is designed for indoor use at above freezing temperatures and normal
  humidity.
• Protect the device against moisture and dust.
• Do not place the device near heating and / or ventilation equipment.
• The device should never e used near flammable gases or liquids.
• Never touch the heater when the device is on: Burn hazard!
• The device should never be used for any other purpose than those specified in the user
  manual.
• Use only the provided power cord in working order.
• The mains socket should have a good grounding.
• The mains voltage must match the data on the nameplate attached onto the device
  housing.
• Failure to observe the rule above may lead to device damage.
• Protect the power cord against damage. When disconnecting the power cord from the
  mains socket, always pull the plug, not the cord.
• Making changes to the wiring system of the device or to the power cord may result in an
  electric shock.
• The device is completely de-energized only after the plug is pulled out of the mains
  socket.
• Disconnect the device from the mains if you do not intend to use it for a long time or
  when it is moved.
• Be sure to pull the plug from the mains socket before removing any covers of the device.
• The electrical system is protected by fuses. Fuses are located in the combined power
  socket next to the mains switch and inside the device on the controller board.
• If a fuse needs replacing, replace it with a fuse of the same rating.
  If the new fuse blows, contact technical service for assistance.
• If it is necessary to replace a fuse inside the device, that should be done by a person
  having appropriate qualifications.
• Be sure to pull the plug from the mains socket before replacing fuses.
• When pulling a frame from a hot device, do not touch the metal parts of the frame:
  Burn hazard!
• Before changing the types fixed in the frame, wait R to NM minutes after removing the
  frame from the heater to cool the hot parts: Burn hazard!
• Always check the working order of the device, and contact technical service if any
  operating anomalies are observed.
• When using the device always observe the general safety rules.
• The device should be operated by one person at a time to avoid pinching or crunching 
  of hands or fingers, and no bystanders should be within the operating area of the device.

OPUS MasterPress 02 • User guide GB
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• Use caution when operating the device: pressing your hand with the heater, even when   
  the heater is cold, can cause injury.
• Keep the device out of reach of children and animals.
• Do not use solvents for cleaning the device.
• Repairs may only be carried out by a qualified person.

NOTE: During stamping operation the lever may recoil with great force! Always hold the 
lever (from above) until stamping is finished!

• The device is not intended for use by people (including children) with limited physical,   
  sensory or mental capabilities, with lack of experience and knowledge, unless under 
  the supervision of a person responsible for their safety and in accordance with the user  
  manual.
• The device may be operated at a level of up to 2000 metres above the sea level.
• The lever should be held from above as shown in the drawing below.

 2   GENERAL

The MasterPress 02 gilding press is used to perform gilding / stampings, mainly on paper
and cardboard covers, as well as those covered with paper covering mats.
Using non-standard materials is possible, but requires individual selection of operating
parameters and gilding foil. After placing OPUS-fabricated matrixes (logos, drawings,
symbols) or types (any text) on the heater, you can make gilding / stamping on both the
covers and the channels (in the latter case O.Goldchannel Base MP 02 must be used).

With special cutting dies and pad, the device may serve as a punching press.
Contact your supplier to learn the details of expanding the application range of your
device.
Operation of the machine does not require special qualifications, however the operator
should read this manual carefully before starting work.
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• Due to the large weight and dimensions of the device, a minimum of two people
  are required to carry it, lifting the device with both hands, holding the carrying
  handles and the body of the device.

 3   TRANSPORT AND STORAGE

MasterPress 02 is an electric device adapted to operate in an office environment. 
The device, as well as its packaging, should not be exposed to moisture (e.g. rain).
• In the event of moisture accumulation or flooding of the machine, in order to avoid the
  risk of electric shock, it is necessary to hand the device over for servicing.
• The device can be transported and stored at both elevated and freezing temperatures.
• The packaging protects the device during transportation. However, careful handling is
  recommended throughout the transport process.
• It is recommended to keep the packaging during the warranty period.
• The device is attached to a wooden pallet. As the device is heavy, use a pallet truck to
  move the device.
• Metal handles attached to the device help move it from the pallet onto the stand.
• After setting the device in place, unscrew the handles from the body (4 screws) using the
  provided 6 mm Allen key.

OPUS MasterPress 02 • User guide GB
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 4   DEVICE DESCRIPTION AND ACCESSORIES

table adjustment screws

Sliding table with magnetic 
stops and side tables

unwinder
heater

winder with meter

control panel

lever



29















O.Master Frame MP 02 O.Screw Matrix Base 
MP 02 *

O.Matrix Base MP 02 * O.Frame GP5/MP 02* 
selected frames

User Guide for OPUS MasterPress 01 Instrukcja obsługi złociarki OPUS MasterPress 01 

 
 

 
 
O.Goldchannel Base 
MP** 
 

 
 
podstawka pod O.Frame 
MP 
 

 
 
ograniczniki 
magnetyczne 
 
 
 

 
 
O.Goldchannel Base MP 
Long** 
 

 
 
szczypce do czcionek 
 
 

 
 
śruba regulacji blatu 
 
 
 

 
podstawka pod O.Master 
Frame MP 
 

 
 
szczypce do ramek 
 

 
 
nakładka podwyższająca 
 

*przykładowe ramki: pojedyncza i potrójna 
**wyposażenie dodatkowe 
 
 

Opus MasterPress 02 zbudowany jest w oparciu o ręczną prasę mimośrodową z grzałką 
umożliwiającą wykonywanie złoceń. Pracę urządzenia kontroluje sterownik mikroprocesorowy z 
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Na grzałkę można założyć ramkę z matrycą lub czcionkami tworzącymi tłoczony napis. 
Ograniczniki umożliwiają pozycjonowanie okładki względem centralnego punktu ramki. Regulowana 
płaszczyzna blatu stołu umożliwia zmianę wysokości blatu w różnych jego punktach, co pozwala na 
prawidłowe wytłoczenie skomplikowanych wzorów.  

Elektrycznie napędzany podajnik folii, pozwala na automatyczne przewijanie folii w rolce o 
maksymalnej szerokości 230 mm (stosowanie folii w arkuszach jest również możliwe). 
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Opus MasterPress 02 is built on the basis of a manual eccentric press with a heater
enabling gilding. The device operation is controlled by a microprocessor controller with
an LCD display.

A frame with a matrix or with types that form an inscription may be mounted on the
heater. Stops enable positioning of the cover in relation to the central point of the
frame. Adjustable tabletop enables changing the elevation of the table at various points
which helps properly stamp complex patterns.

Electrically driven foil feeder supplies foil from a reel up to 230 mm wide (sheet foil may
also be used).

 5   INSTALLATION

The packaging contains: MasterPress 02, stand and box with accessories. The device
should be secured to the stand and positioned on a suitably tough, flat and stable
surface.

To this end:
- unscrew the bolts that fasten the stand to the pallet
   using a 4 mm Allen key
- set the stand in the desired place and level it by   
   means of adjustable feet
- using an 8 mm Allen key, unscrew four M10-30 bolts
   securing the device to the pallet (bolts at the 
   underside of the pallet); set the device on the stand   
   and screw it with the four M10-55 bolts provided
- set the lever in working position by moving it from the
   transport position until the keys snap into the 
   fastening slots and secure it by tightening the fixing 
   screws with a 4 mm Allen key (correctly mounted 
   lever, in its extreme upper position is inclined by 
   about 30° from the vertical towards the back side of 
   the device)
- put the side tables with the notches on the loosened
   table fixing screws, then secure them by tightening 
   the screws
- attach the foil winding unit and connect its cables to 
   the sockets






Note
If the device was exposed to freezing temperatures, let the device warm up for at least
twenty minutes before connecting it to the mains (condensation may form on cold
metal elements).

- connect the mains cord to the mains socket.

knobs securing 
the side tables

bolts securing the 
lever to shaft 
(4 mm Allen key)
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6   CONTROL PANEL OPERATION

After turning the device on by means of the switch at the back of the housing, the control 
panel displays for a few seconds information about the version of the installed control 
program, heater temperature range and unit and the number of stampings performed 
(Total Counter), and then the current settings and operating parameters of the device:

- heater temperature
- stamping force 
- Stamping time
- Daily counter 

- device status
- matrix position (requires calibation after every
   Switching on and change of stamped material)
- foil winding rate
- program number

Control panel with display

Temp Power Timer Pos/Calib Foil Count/Prog

OPUS MasterPress 02 • User guide GB

front bar

M10 bolts for fixing 
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adjustable feet

rear bar

tabletop
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Changing a setting takes place after the edit mode has been activated by briefly pressing
the button of the given parameter. Subsequent brief pressing (within 2 secs) of the
increase button [  ] or the decrease button [  ] changes the parameter value in minimum
steps. Holding down the button causes a faster change of the value until the button is
released or until the extreme value of the range is attained.

After 2 seconds since the last pressing of the button, the changed value is entered into the
device memory, which is confirmed by a beep and return to the start menu on the
display. Every pressing of a button is confirmed by a single beep.

Temp (Temperature) – set heater temperature, i.e. the temperature to which the heater will
be heated. Available range: 30 - 190°C in 1°C steps.
Pressing and holding the temperature decrease button [  ] (in the measured temp.
display mode) for 2 secs. turns off the heater. This is confirmed by HeaterOFF indication
and a beep. Subsequent pressing and holding the button for 2 secs turns the heaters on
(Temp. ON and a beep) to reach the set temperature.

Power (stamping force) – indirectly indicates the set value of the possible stamping force
(indirectly, because it actually indicates the value of the displacement that the matrix will
make into the material; larger displacement requires the use of higher force). With hard
materials, large force is attained at lower settings, with soft materials the settings must
be higher.
Setting range from 0 to 50, basic setting for stamping Power = 10, values above 16
(displayed with a weight symbol) are used for materials more susceptible to crushing (on
hard materials it may be difficult or even impossible to lower the lever all the way down).

NOTE: During stamping operation the lever may recoil with great force! Always hold the 
lever (from above) until stamping is finished!

The setting will be correct only after the Pos parameter has been calibrated (setting the
matrix at the set starting position relative to the stamped/gilded material).



33

Timer – set gilding time, that is time after which the device indicates finished
gilding/stamping cycle (two beeps). Available range: 0 – 9 secs in 0.5 sec. steps.
During the stamping cycle the time is counted down from the set value to zero. End
of countdown is indicated by two beeps and pulsating “0” (if lever is not raised
within O secs the “lift lever up” message appears).

Pos/h – indicates the initial value of the distance between the matrix and the
material being processed (Pos) and the current distance during its movement (h).
Note: the displayed value is correct only if position has been calibrated. The value is
modified by brief pressing the button. Available range: 4 to 40 mm in 1 mm steps.
Note
In the parameter display mode, pressing and holding the [  ] or [  ] button causes
the slider to move continuously up or down until the slider reaches the end position
or presses against the workpiece (RUN status is displayed in the status line). Releasing
the button during slider movement and pressing it again within 2 seconds, activates
the slider stepwise movement mode wherein each subsequent pressing of the button
moves the slider by 0.1 mm. To return to continuous movement mode release the
button and wait at least 2 secs.

Calibration
The bottom button for setting the Pos parameter, Calibration, starts the calibration
procedure of the matrix position (sets the matrix at the distance set in the Pos
setting); press and hold the Calibration button: the matrix is automatically pressed
against the material and then moves back by a set distance. The procedure should be
carried out always after switching on power (in the Pos position, Calibrate is
displayed intermittently) and after changing the stamped material type, matrix
thickness.

Foil – indicates the set and counted length of foil automatically wound after the
gilding cycle. Available range: 0 to 300 in steps of 10 (conventional units, indicate
winder motor operating time) or 0 to 32 cm in 1 cm steps (if foil meter is connected).
During winding the length of wound foil is displayed.

Note
As the amount of wound foil increases, the diameter of the winding reel increases,
then in the case of a disconnected foil length meter, at a constant winding time, the
length of the wound foil increases. The Foil parameter must then be often adjusted
or the foil must be removed from the winding reel.
Note
In the settings display mode, pressing and holding any of the [  ] or [  ] buttons
activates the winder motor which continues to run as long as the button is pressed
(the winder must be connected).

OPUS MasterPress 02 • User guide GB
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Count – counter of gildings/stampings made since the device has been switched on.
The counter counts only complete gilding/stamping cycles (raising of the lever before
the matrix moves to the stamping position will not trigger the counter). The counter
may operate in the increment mode or decrement mode.

In the increment mode the counter after each stamping cycle increases its value, in
the decrement mode it decreases its value. In the decrement mode the counter
should be initially set to the value from which it is to start counting cycles down to
0. After reaching 0, the controller indicates that with a long beep.
To set the counter press the Count button and then select the up/down option,
within 2 seconds set the value using the [  ] and [  ] buttons (the initial value can
be set in both the increment and decrement mode).

Prog - number of the current program. mrogram is a set of the most used
gilding/stamping settings. Program numbers range from 0 to 9.
To define the set of settings, press the Count/Prog [  ] button briefly to open the
program selection menu (”set prog” blinks) and then, within 2 seconds, select the
appropriate program number P0-P9 using the Count/Prog [  ] or [  ] buttons. The
program selection is confirmed if no button is pressed within 2 seconds. Now every
change in the settings is saved to the selected program.
If no button is pressed for a few seconds, changes are saved to the memory and the
main menu is displayed.

In addition, messages informing about the status of the device are displayed in the
first cell of the right column:

Ready – indicates that the device is ready to run: the message appears when the
temperature of the heater reaches the set temperature range (set temperature ±3°).
Additionally, every time the heater temperature reaches the set value, a single beep
is given.
Limit Top – slider moved to extreme top position
Limit Bot – slider moved to extreme bottom position
Run – electrical drive of the slider started
Over Temp – permissible heater temperature exceeded
Heater Off - heater turned off
Note
A dot displayed in the bottom right corner indicates that the heater is energized.

Note
The units in which temperature is displayed (Celsius / Fahrenheit) can be changed
immediately after switching on before the main menu is displayed. To change the
temperature unit, when switching on the device press and hold the Temp [  ] button
to set Celsius, or the Temp [  ] button to set Fahrenheit.
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7   PREPARATION OF TYPES AND MATRIXES FOR GILDING

Types

Types are mounted in the O.Master Frame MP 02 indirectly – using the O.Frame GP5 / MP 02
frames adequate for the types used.
Contact your device supplier for an offer of frames for other combinations of type sizes.

1. Remove the frame from the heater holding the frame by plastic handles.
2. Place the frame in a holder – this facilitates mounting frames with types and matrixes
in the frame.

Note
If the frame was used before or was placed on the heater when the device was warming
up, let the frame cool down for a few minutes.

3. Place a matrix or O.Frame GP5 / MP 02 of the required size (or sets of frames and
matrixes) centrally in the frame.
4. If types are arranged, loosen the screws of type stops and move the stops to the side.
5. Place the individual types in the frames using the provided tweezers and compose the
required text. If larger types are used (5.5 - 16 mm), insert the tips of the tweezers into
special holes in the types. Try to arrange the types in the frame symmetrically.

Note
The holes in the types enable to distinguish between the top and the bottom of a type. 
The bottom hole is larger or located closer to the edge. There are no holes in 4 mm types, 
these only have markers at the bottom.

6. Move the stops to the set types and lock them by slightly tightening the screws.






















handles

O.Master Frame MP 02

O.Frame GP 5 / MP 02
With frame stops
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Matrixes

O.Matrix GP5 / MP 02 matrixes, depending on their size, are either mounted directly
in an O.Master Frame MP 02, or indirectly using the O.Frame GP 5 / MP 02 frames.

O.Matrix MP01/MP02/MPEMD/GP5 6 mm thick matrixes have holes for inserting
screws for attaching to an O.Screw Matrix Base MP 02, and the whole set is placed
in an O.Master Frame MP 02.

A smaller matrix can be bonded to an O.MATRIX BASE MP/MP02/GP5/GP4/IP, which
has holes for inserting screws for attaching to an O.Screw Matrix Base MP 02, and
the whole set is placed in an O.Master Frame MP 02.
Non-standard matrix must first be bonded to an O.Matrix Base MP 02, and then
placed in an O.Master Frame MP 02.

8   GILDING / STAMPING

Note
The device operates properly only after matrix position has been calibrated.

1. Turn the device on by means of the switch at the back of the housing. The heater
    warms up. Reaching the set temperature may take several minutes.
2. Place the frame with the types / matrix on the heater.

Note
Heating time of types / matrix depends on their size and number and can vary from 
a few to more than ten minutes. Therefore, a test should be made prior to carrying 
out final gilding.

3. Calibrate the matrix position (after turning on the device and after every matrix
    change): press and hold the Calibration button, the matrix moves down until
    pressed against stamped material sample and moves back by a set distance.

4. Mount the gilding foil reel in the unwinder (remove the unwinder shaft, loosen
    the knob of one of the guide discs, and slide the reel onto the shaft, tighten the
    knob of the guide disc). Pull the end of the foil over the heater and fasten it
    symmetrically to the winder shaft (spread the shaft halves apart, insert the end of
    the foil between them and set them together again), place the shaft in the winder
    and enable manual winding by pressing the button on the control panel, turn the
    winding shaft 1 or 2 times to tension the foil.
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Note
The width of the reel with the foil should not exceed 230 mm.
Use a foil supplied by OPUS. Other foils may not provide satisfying results or even make
gilding impossible. Ask your supplier about the available types of foil.

Note
If stamping with no gilding is carried out, or if foil sheets are used and the winder is
not installed, set the foil winding parameter to “0”.

5. Using the magnetic stops provided, position the cover properly under the heater.
    Make several tests on scrap material, adjust the stops if necessary. To facilitate
    material positioning on the table, slide the table from under the matrix.
6. Set proper stamping force. “0” indicates minimum pressure, “50” is maximum
    pressure. Proper pressure depends on the type of surface and/or the type of
    gilding / stamping made. The starting value should be “10”.
7. Wait until the set temperature of the heater is reached (the device may take
   several minutes to attain the ready status after switching on).
8. After the set heater temperature is reached (and after some additional time for
    heating the matrix/types), the device is ready for operation.

Note
The initially set temperature is 100°C, which is appropriate in most cases. Even if no
foil is used during stamping, it is still advisable to perform hot stamping, as this
usually warrants better quality of stamping.

9. Insert the cover under the heater. If sheet foil is used, place it on the cover
    beforehand.
10. Lower the lever of the device in two steps. First gently pull the arm towards
    yourself (set the lever vertically) and wait until the matrix moves close to the cover
    but does not touch it yet (ready position, single beep), and then pull the lever all
    the way down. When the stamping time elapses, a double beep is given and the
    Time value displayed is “0”.

OPUS MasterPress 02 • User guide GB
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If the lever is not raised within 2 seconds, a “lift lever up” message is displayed
(across the whole display).

Note
If the lever is lowered too fast before the matrix attains the ready position (three
beeps), gilding will not be effected or it will be done improperly.

NOTE: During stamping operation the lever may recoil with great force! Always hold 
the lever (from above) until stamping is finished!

11. After the matrix is raised, the foil is wound by the set distance.
12. Remove the cover (it may be necessary to gently separate the foil from the cover).
In order to change the text, remove the frame (attention: it may be hot), put it in
the holder, let it cool down for a few minutes, and compose the new text.

Note
Recommended settings for gilding:
Temperature: 100°C
Set time: 1 second
Power: 10

These settings, in most cases, warrant proper gilding effect. As optimum settings
depend on the type of foil and material surface, it may be necessary to adjust the
settings.

If the dye does not adhere properly to the stamped surface, increase the
temperature, power or stamping time, if the dye “bleeds” on the edges, decrease the
settings.
Adjust the power first, then the time, and finally the temperature.

Sliding the table out
Changing the cover may be facilitated by sliding the table out. To do this pull the
handle and slide the table out. After proper positioning of the cover, slide the table
back.

Tabletop plane adjustment
When complex patterns are stamped, and the resulting pattern is irregular, the
elevation of the table support points should be adjusted by means of adjusting
screws.
Where the pattern is less distinct, the tabletop should be raised, resulting in
increased matrix pressure.

Where the pattern is too deep, the tabletop should be lowered. The adjusting screws
are under the table. Turning them clockwise raises the tabletop, turning them
anticlockwise lowers the tabletop. Turning the adjusting screw by 60° (you will sense
a screw “jump”) raises or lowers the tabletop in the screw area by about 0.3 mm.



39

9   PUNCHING

You can use MasterPress 02 to cut out patterns by placing O.Matrix Base MP 02 (in
O.Master Frame MP 02) for protection, and placing under the material to be cut a
O.cuttingBLADE PAD (ask your device supplier about the cutting dies and pads).
• For safety, switch off the heater or lower the heater temperature.
• Place the material to be processed on the pad, position the cutting die on the
  material, slide the set centrally under the heater.
• Set the stamping force (power) (proper value should be determined experimentally
  - it depends on the thickness and density of the material, on the shape and
     condition of the cutting die).
• Lower the lever of the device (in two steps).
• After making the cut, you may repeat it, if necessary.
• Remove the cut outer and inner pieces from the cutting die.

NOTE
As the slider travel distance during pressing is short, it is often necessary to repeat
the cycle.

NOTE
Always use the special pad under the cutting die during punching.

NOTE: During stamping operation the lever may recoil with great force! Always hold 
the lever (from above) until stamping is finished!

10   TROUBLESHOOTING AND CONTROL PANEL ERRORS

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY

Display does not light up. - Plug not connected to mains
   socket.
- No power in the mains
   socket.
- Device failure.

- Plug the power cord to the    
   mains socket.
- Plug the device into another   
   mains socket.
- Contact the supplier.

The expected temperature 
is not reached or 
is significantly exceeded.

- Check the temperature
   setting.
- Device failure.

- Set proper temperature.
- Contact the supplier.

Some areas of the
stamping are not gilded.

- Temperature too low.
- Stamping time too short.
- Insufficient pressure.
- Foil not appropriate for the
   stamped material.

- Increase temperature setting.
- Increase stamping time.
- Set proper stamping force    
  (power).
- Use proper foil.

OPUS MasterPress 02 • User guide GB
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ERROR CODE
(Errors are displayed
instead of measured
temperature).

MESSAGE DISPLAYED
(on control panel)

ERROR DESCRIPTION

ERR1  - ERR8  Temp sensor faulty  Failure of temperature
sensor.
Contact technical service.

CONTROL PANEL ERRORS

INFORMATION DISPLAYED
ON CONTROL PANEL

DESCRIPTION

Limit TOP Top movement limit.

Limit BOT Bottom movement limit.

Temp Low Current heater temperature is below set temperature.

Temp Hi Current heater temperature is above set temperature.

Ready Current heater temperature corresponds to set
temperature. The device is ready for operation.

Over temp Device is overheated (beeps:             ).

Heater Off Heater turned off.

DEVICE STATUS MESSAGES

Gilded letters are blurred,
dye bleeds beyond letter
outline.

- Temperature too high.
- Stamping time too long.
- Excessive pressure.
- Foil not appropriate for the
   stamped material.

- Decrease temperature setting.
- Shorten stamping time.
- Set proper stamping force   
   (power).
- Use proper foil.

After gilding the cover has
traces from the foil.

- Stamping depth too high in
   relation to the height of
   working parts of the matrix.

- Decrease the stamping force
  (power) or replace the matrix
  with one that has higher
  working parts.
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11   MAINTENANCE

The device needs no lubrication and no periodic inspections. Points that require
lubrication are preserved at the factory. Parts of the device are powder coated.
Use general detergents to clean the device. Do not use solvents!

12   PACKAGE CONTENT

• MasterPress 02
• Support table
• Set of M10-55 bolts for assembling the table with MP 02 (4 pcs.)
• Carrying handles screwed into the device body (2 pcs.)
• Power cord
• Magnetic stops (horizontal and vertical)
• Side tables (O pcs.)
• Allen key 4 mm

OTHER ERRORS DISPLAYED ON CONTROL PANEL
MESSAGE DISPLAYED
(on control panel)

ERROR DESCRIPTION

No foil measurement
foil blocked
check foil sensor
unblock foil

No foil measurement - no foil or foil blocked.
Place foil or unblock foil.

Too much used foil
remove used foil

Too much foil wound: empty the winder reel.

Foil motor fault
contact service

Winder failure: contact the technical service. 

No foil motor
connect motor
or reset foil value

No foil winder motor: connect the motor or set
“Foil” to “0”.

Slider drive fault 1(2)   
contact service

Fault (1 or 2) of slider drive. Contact technical
service.

Not permitted
lift lever up

Operation not allowed with the lever lowered.
Raise the lever.

Moved to quick
recalibrate 
move slower

Lever lowered too fast. Recalibrate and repeat
lowering the lever slower.

Calibration needed
see manual

Calibrate the mechanism: with the lever raised press
the down button and hold until procedure is
completed.

OPUS MasterPress 02 • User guide GB
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13   ACCESSORIES

Individual matrixes:
O.MATRIX 27 x 195 x 10 mm (L16) GP5/MP02
O.MATRIX 17 x 195 x 10 mm (L9) GP5/MP02
O.MATRIX 11.5 x 195 x 10 mm (L5.5) GP5/MP02
O.MATRIX 7.5 x 195 x 10 mm (L4) GP5/MP02
O.MATRIX 50 x 200 x 10 mm GP5/MP02
O.MATRIX 100 x 200 x 10 mm GP5/MP02
O.MATRIX 200 x 200 x 10 mm MP02
O.MATRIX 200 x 171 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD
O.MATRIX 100 x 171 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 100 x 111 x 6mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 50 x 171 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 50 x 111 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 50 x 71 x 6 mm MP01/MP02/MPEMD/GP5
O.MATRIX 27 x 180 x 10 mm GP4/GP5/IP/MP02
O.MATRIX 17 x 165 x 10 mm (L9) GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD
O.MATRIX 11.5 x 165 x 10 mm (L5.5) GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD
O.MATRIX 7.5 x 165 x 10 mm (L4) GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD

Frames for types / matrixes:
O.FRAME 5L4 GP5/MP02 - 1 pc.
O.FRAME 5L5 GP5/MP02 - 1 pc.
O.FRAME 3L9 GP5/MP02 - 1 pc.
O.FRAME 1L9 2L4 GP5/MP 02 - 1 pc.
O.FRAME 1L9 1L5 GP5/MP 02 - 1 pc..
O.FRAME 1L16 1L4 GP5/MP 02 - 1 pc.
O.FRAME 1L16 1L5 GP5/MP 02 - 1 pc.
O.FRAME Channel Vertical GP5/MP 02 - 1 pc.
O.FRAME 5L5 Vertical GP5/MP 02 - 1 pc.

Master frame:
O.MASTER FRAME + HOLDER MP 02

Base plates for mounting individual plates:
O.MATRIX BASE GP4/GP5/IP/MP 01/MP 02/MP EMD
O.MATRIX BASE GP5/MP

• Allen key 8 mm for bolts in pallet
• Allen key 6 mm for carrying handles
• Frame screwdriver
• Tweezers for types
• Foil unwinder and winder with reels
• Holder for Master Frame MP 02 with feet
• Master Frame MP 02
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  Waste equipment bearing this symbol must not be placed and disposed 
  of together with other waste, including municipal waste. The user is obliged 
  to hand the waste equipment over to a waste collection facility in order to  
  recycle the waste generated from electrical and electronic equipment. Proper  
  segregation and selective collection of waste equipment reduces the impact 
of hazardous substances that may be present in such equipment on the environment and human 
health. Contact a local government representative, waste processing vendor or the sales point to
obtain detailed information on the disposal of waste equipment. Help protect the environment 
by disposing of the waste equipment in a proper manner.

OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● Poland ● www.opus.pl  21.12.2017

14   SPECYFICATIONS

Rated voltage: .......................................................................AC 230 V 50/60 Hz
Rated current: .......................................................................................3.5 A
Rated power consumption: ....................................................................800 W
Heater dimensions: ....................................................................200 x 200 mm
Maximum pressure: ...........................................................................5 tonnes
Maximum heater travel distance: ............................................................60 mm
Temperature adjustment range: .........................................................30 - 190°C
Stamping time adjustment range: ..................................................0 - 9 seconds
Temperature stabilization: ......................................................PID microprocessor
Maximum foil width: ..........................................................................230 mm
Device dimensions (H x W x D): ..............................................1015 x 820 x 525 mm
Stand dimensions (H x W x D): ................................................515 x 510 x 490 mm
Packaging dimensions (H x W x D): .........................................930 x 540 x 660 mm
Net device weight: .................................................................................80 kg
Net stand weight: ............................................................................... ..22 kg
Gross device weight:. .............................................................................128 kg

O.MATRIX BASE MP 02
O.SCREW MATRIX BASE GP5/MP 02
O.SCREW MATRIX BASE MP 02

Accessory for stamping and gilding channels:
O.GOLDCHANNEL BASE MP 02

Types:
Types sizes: 4; 5,5; 9 oraz 16 mm

OPUS MasterPress 02 • User guide GB


