
 

ELT-1310 Körbecímkéző gép 

 

Használati útmutató 

(a kép illusztráció)  



ENDILINE 1 

 

Figyelmeztetés 

 

 

 Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a 
teljes kezelési utasítást. 

 Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. 

 Tartsa a munkaterületet a gép körül tisztán és ne hagyjon ott hulladék 
anyagot. 

 Munka közben hagyja a biztonsági védelmet a gépen. A védelmet csak a 
karbantartás esetén távolítsa el, nagyon óvatosa, és a karbantartás után 
helyezze vissza. 

 Ne támaszkodjon a gépre. Mindenkor gondoskodjon a sík járófelületről, 
hogy munka közben ne essen el, vagy ne kelljen a munkafelületre 
támaszkodnia. 

 Valamennyi beállítási-, ill. karbantartási munkát csak a gép lekapcsolt 
állapotában végezzen el. 

 Alkalmazzon megfelelő szerszámokat. Kerülje azon szerszámok 
alkalmazását, amelyek nem megfelelők. 

 Ne végezzen olyan műveletet vagy beállítást, amit nem ért. 

 Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása súlyos sérüléseket 
eredményezhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem! A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy 

attól eltérő használata tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, 

vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép nem rendeltetésszerű 

használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény 

kizárt, ezekért a károkért kizárólag a felhasználó felel. 

 

  



ENDILINE 2 

 

1. Üzemzavarok/ meghibásodások 

 

Biztonsági utasítások 

 

 

FIGYELEM! Sérülésveszély! A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos 

személyi sérülésekhez, ill. anyagi károkhoz vezethet. Ezért ezeket a 

munkákat csak olyan, szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a 

gép üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően 

ismeri. 

FIGYELEM! Áram általi veszély: Az elektromos alkatrészeken történő 

munkákat csak szakképesített személy végezheti a biztonsági előírások betartásával. 

 

 

 

 

 

Mit tegyünk üzemzavar esetén 

Alapvetően érvényes szabály: 

 Ha személyre, dologi javakra, ill. az üzem biztonságára közvetlen veszélyt jelentő 

üzemzavar következik be, akkor azonnal le kell állítani a gépet a vészgombbal, vagy 

a főkapcsolóval. 

 A gépet áramtalanítsa, és győződjön meg arról, hogy nem lehet újra bekapcsolni, 

amíg javítás alatt áll. 

 A berendezésért felelős személyt értesítse azonnal a hibáról. 

 Erre jogosult szakemberrel állapítassa meg a hibát és annak okát, majd hárítassa el 

a zavart. 

  



ENDILINE 3 

 

 Beállítási lehetőségek 

Attól függően, hogy milyen átmérőjű terméket szeretnénk címkézni, vagy mekkora címkét 

szeretnénk elhelyezni a palástfelületen, számtalan beállítási lehetőség segíti a gép 

kezelőjét:  

 

1. Címkézési magasság beállítása 

A címkézési magasságot az ábrán látható állító karral amely a címkéző fejen helyezkedik el-, 

lehet beállítani fokozatmentesen. A beállítást a gép működése közben kell elvégezni, így 

azonnal láthatjuk az optimális címkemagasságot a próba címkék felhelyezésekor. 

 

 

 

 

 

 

 



ENDILINE 4 

 

 

2. Szállítószalag beállítása 

A szállítószalag sebességét a kezelőpanelen keresztül lehet állítani. A sebesség módosítása a 

gép átadását követően nem indokolt. 

A szállítószalag feszessége a feszítő elem, és a csapágyház között található csavar 

segítségével állítható be. A beállításkor fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy a 

szállítószalag mindkét oldalán azonos mértékben állítsunk a feszítő csavar pozícióján. A 

beindítást követően amennyiben a szállítószalag valamelyik irányba elmozdul, és nem 

párhuzamosan fut a szállítópálya oldalával, úgy a beállító csavar alkalmas a finom 

beállításra. A műveletet követően minden esetben a rögzítő csavarral fixáljuk a beállítást. 

 

3. Beállítási paraméterek 

Bekapcsolást követően a következő tartalom látható a kijelzőn: 

 

 

 



ENDILINE 5 

 

Számláló: 

Az F1 gomb hosszú lenyomásával lehet a számlálót nullázni. 

 

Menübe lépés: 

Az „i” gomb lenyomásával tudunk a menübe lépni. 

Berendezés aktiválása: 

A bal alsó sarokban a bekapcsolást követően a „Stnby” felirat látható. A zöld villogó BE-KI 

gomb lenyomásával tudjuk aktiválni a berendezést. Ekkor a kijelző bal alsó sarkában 

megjelenik a „Run” felirat. 

Termék kiválasztás: 

A kijelző alatt található numerikus gombok megnyomásával tudjuk kiválasztani az elmentett 

termék paramétert. 

Az elmentett érték a különböző termékátmérőhöz illeszkedő címke hosszúságot tárolja. 

 



ENDILINE 6 

 

Címkézés engedélyezés: 

Az enter gomb lenyomásával letilthatjuk a címke leválasztást. Ebben az esetben csak a 

szállítópálya működik. 

 

Letiltást követően egy X jelenik meg a kijelzőn, amit az enter gomb lenyomásával tudunk 

ismét aktiválni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENDILINE 7 

 

 

Címkekitolás: 

Ebben a menüpontban a különbő címke hosszúság alapján, tudjuk beállítani a címke  

kezdeti leválasztását. A cél, hogy a leadóélen pár milimétert nyúljon túl a már leválasztott 

címke. 

 

Címkézési sebesség: 

Ebben a menüpontban a címke kitolásának sebessége állítható be.  

 

 

 

 

 



ENDILINE 8 

 

Termékforgató sebesség: 

A termékforgató mű sebességét itt tudjuk beállítani.  

 

 

 

Szállítópálya sebesség: 

A szállítópálya sebességét tudjuk itt összehangolni a forgatómű, és a címkekitolás 

sebességével. 

 

 

 

 



ENDILINE 9 

 

 

 

Termék beállítások: 

6 különböző címkekitolási értéket tudunk beállítani ebben a menüben. Az egyes tételek 

között a jobbra-balra mutató nyilakkal tudunk lépkedni. A kiválasztott terméket az enter 

gomb megnyomásával tudjuk kiválasztani. 

 

Nyomtató: 

Ebben a menüpontban az opcionálisan rendelhető nyomtató funkciót lehet engedélyezni, 

vagy letiltani. Ezzel a nyomtatási lehetőségel a címkére lehet dátumot, vagy LOT számot 

feliratozni.  

 

 



ENDILINE 10 

 

 

 

 

Hibajelenségek: 

- A termék elakad, vagy a gyors termék elszakítja a címke hordozó szalagot. 

A címke kitolásának sebessége nincs arányban a pályák sebességével, és a kezdeti 

megtapadáskor a címke visszafogja a terméket. Ilyen esetben valószínűleg túl gyors pálya 

sebességet állítottunk be, vagy túl gyors a simító heveder sebessége. 

Megoldás: Vagy növeljük a címke kitolás sebességét, vagy a szállítópálya-simító heveder 

sebességét csökkentsük. 

- A címke gyűrődve kerül a termékre, a termék lassan hagyja el a forgatóművet. 

Valószínű, hogy túl gyors a címke kitolásának sebessége. A szállítópálya, és a forgatómű 

nem tudja a terméket olyan gyorsan forgatni, és tovább szállítani, hogy kisimult címkézést 

kapjunk. 

Megoldás: Növeljük a szállítópálya sebességét, és a simítómű sebességét addig, amíg nem 

lesz gyűrődésmentes a címkézés. 

 

 

Fontos információk az ideális működéshez: 

A címkézendő felületnek por, nedvesség, és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell 

lennie. A berendezés nem tartalmaz semmilyen felülettisztító, vagy szárító egységet! 

A címkézés pontosságát, és esztétikai megjelenését nagyban befolyásolja a palack felületi 

kiképzése, a címke anyaga, a címke ragasztóanyaga, valamint a címkézendő palack térbeli 

geometriái. 

A berendezés által produkált selejt százalék aránya nem tartalmazza az alapanyag hibájából 

eredő, illetve a termékgyártása-kiszerelése során keletkezett termékeket. Például: hibás 

palack, hibás címke, hibás hordozó alapanyag... 
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6. A berendezés karbantartása 

 

 

 

 

 A karbantartáshoz a berendezést áramtalanítsuk, hálózati csatlakoztatását 

szüntessük meg.  

 

 A berendezést és annak hálózati vezetékét mindig tartsuk tisztán, szárazon, óvjuk a 

portól, mechanikai, valamint vegyi hatásoktól, folyadékoktól. 

 

 A külső burkolatot száraz (enyhén nedves) ruhával por mentesítsük. Ne használjunk 

agresszív tisztítószereket. Kerüljük a nedvesség berendezésbe jutását.  

 

 A heveder alkohol alapú tisztítószerekkel tisztítható 

 

 A hálózati kábel és csatlakozó tisztítását különös gonddal végezzük. Hibás, sérült 

kábelt a hálózathoz csatlakoztatni tilos!  
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7. Technikai paraméterek 

 

 

  Teljesítményfelvétel: max. 900W 

  Feszültség: 230V/ 50Hz 

  Működési hőmérséklet: +5 ....+ 40°C 

  Védettség: IP20/40 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Gyártó: ENDI Engineering Kft 

 Gyártási év: 2020 

  



ENDILINE 13 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

A termék gyártója és székhelye: 

ENDI Engineering Kft 

Magyarország 

2541, Lábatlan Sport u. 30. 

 

A termék megnevezése: ELT-13100 Körbecímkézőgép  

 

Az ENDI Engineering Kft igazolja, hogy a fentiekben megnevezett termék megfelel a  

89/392/EECEK,2006/42/ECGépészeti Irányelvnek, 

73/23 EEC Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelveknek, 

és rendelkezik a CE megfelelőségi jelöléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábatlan, 2020-07-22       

                   Endrédi Zoltán 

          Ügyvezető 


