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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használai útmutatóban található utasításokat! Ezután kezdje el használni a berendezést.

• Tartsa a kezelési útmutatót olyan helyen, hogy a berendezés kezelője könnyen megtalálja.
• Biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírt biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT !
• Tűz, robbanás vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében ne üzemeltesse az egységet, ha ártalmas gázok (beleértve
a gyúlékony és a korrozív gázokat) érzékelhetők a berendezés környezetében.
• Áramütés, tűz vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, ha
bármilyen szokatlan jelenséget észlel (például égett szagot). Ilyenkor kérjen segítséget a márkaszerviztől vagy a forgalmazótól
• Tilos a belső elektromos bekötés fedelének felnyitása, vagy eltávolítása.
VIGYÁZAT NAGYFESZÜLTSÉG
• A berendezést csak az adattáblán megadott tápfeszültségű, földelt hálózatra szabad csatlakoztatni, az előírt kismegszakítón
keresztül. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
• Ne működtesse a berendezést sérült elektromos vezetékkel
• Ne indítsa ill. ne állítsa le a készüléket az elektromos csatlakozó kihúzásával ill. bedugásával.
• Az áramütés elkerülése érdekében a berendezés tisztításának, illetve rutinszerű karbantartásának megkezdése előtt kapcsoljuk
le a berendezés főkapcsolóját, illetve húzzuk ki a dugót a konnektorból!
• Amennyiben folyadék kerül a berendezésbe, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és értesítse a szakszervizt.
• A tisztításhoz tilos folyadék, vagy aerosol (spray) alapú tisztítószereket, maró hatású tisztítószereket használni!
• Áramütés veszélye miatt a berendezést tilos vízzel tisztítani.
• Ne használja a berendezést védőföldelés nélkül!

FIGYELEM!
• Helyezze a készüléket stabil sík felületre. Egyenetlen felületen ne használja a készüléket
• A berendezés forgó alkatrészeket tartalmaz, ne nyúljon felelőtlenül a forgó alkatrészekhez, sérülést okozhat
• A berendezés címke nyomtatására és a termékek címkézésére szolgál. Ettől elérő használatból eredendően a garancia azonnal
megszűnik
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1. Címketekercs
2. Főkapcsoló
3. Címke érzékelő szenzor
4. Számláló kijelző
5. Címketekercs rögzítő
6. Hordozószalag felcsévélő
7. Hordozószalag rögzítő villa
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CSATLAKOZTATÁS, ÜZEMBE HELYEZÉS
- Hálózati csatlakoztatás
A tartozékként mellékelt kábel segítségével csatalkoztassa az elektromos hálózathoz a
készüléket.

AC tápcsatlakozó ( Tartozék)

230V AC 50Hz

FIGYELEM!
• A készüléket csak a mellékelt kábel használatával helyezze üzembe
• Sérült kábel esetén azonnal húzza ki a hálózati konnektorból
• A berendezés nedves környezetben nem használható
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CÍMKE BEFŰZÉS
1. Helyezze a címketerekcset a tartó rúdra

2. Fűzze be a címkeszalagot az alábbi ábra alapján
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CÍMKE BEFŰZÉS
3. A feltekercselőre tekert hordozószalagot a rögzítő villa segítségével rögzítse
a megfelelő szorossággal

4. A tekercstartó lapot tolja címketekercs oldalának, majd a rögzítőcsavar segítségével rögzítse azt.
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HASZNÁLAT
BEKAPCSOLÁS - A készülék előlapján található kapcsoló segítségével kapcsolhatja be a készüléket.
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Címkekitolás beállítása. Az árbrán megjelölt módon a címke érzékelő szenzort billentse kifelé a címke
kitolás növeléséhez. Csökkentéshez ellentétes irányba mozgassa a szenzort.

7.

HASZNÁLAT
Leválasztott címke elvétele. A leválasztott címkét az ábrán látható módos vegye el. Amint elvette a
címkét a készülék automatikusan adagolja a következőt.

Számláló (OPCIÓ) A készüléken található számláló segítségével ellenőrizheti a leválasztott címkek
mennsiségét. A kijelző alatt található gomb megnyomásával nullázhatja a számláló értékét.
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK

FIGYELEM!
- A berendezés gyárilag beállított állapotban kerül forgalomba. Az alábbi beállítások
szaktudást igényelnek. Szükség esetén kérje szakember segítségét.

- Címke érzékelő szenzor érzékenységének beállítása
Az érzékelő a címke alsó felületéről visszavert fény alapján kapcsol. Amennyiben a címkekitolás nem áll meg
1 címke leadása után, úgy szükséges lehet az érzékenység beállítása. Az árbán látható potméter segítségével
állítsa be a megfelelő értékre. Az érzékelőn található led jelzés mutatja a kapcsolt állapotot.
A helyes beállítás: A szenzor amennyiben nem lát címkét, nem kapcsolt állapotban van. Amennyiben a
szenzor látóterében címke van, a szenzor kapcsolt állapotba kerül.
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HIBAELHÁRÍTÁS
- Mielőtt

a gyártóhoz fordulna, ellenőrizze a következőket.

HIBAJELENSÉG

MEGOLDÁS

A készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze a csatlakozó kábeleket
- Ellenőrizze a biztosítékot a vezérlőpanelen (szaktudást
igényel!)

Nem áll meg pontosan a
címkekitolás

- Ellenőrizze a címke érzékelő helyes beállítását
- Állítsa be a szenzor érzékenységét
- Ellenőrizze a helyes címkebefűzést

Nem egyenletes a címkekitolás

- Állítsa be befelelően, majd szorítsa meg a tekercs támasztó lapot. Ne szorítsa túlságosan a tekrercs oldalának, hogy
szabadon tudjon forogni.

Túl gyors a címkekitolási sebesség

- A feltekercselő hengeren túl sok hordozószalag van, és
a nagy átmérő miatt gyorsul a címkeadagolás sebessége.
-Távolítsa el a felesleges hordozószalagot.

SPECIFIKÁCIÓ
Általános specifikáció
Fizikai méretek

300mm (Szé) x 350mm (Ma) x 300mm (Mé)

Tömeg

~ 6kg

Elektromos csatlakozás

Bemenet: AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz

Üzemeltetési körülmények

Környezeti hőmérséklet: 5-40°C Páratartalom: 25~85%

Címke specifikáció
Külső tekercs átmérő
Címke szélesség
Címke hossz
Belső tekercs átmérő
Címkeköz mérete

Max 210 mm
15-160mm
Max 100mm
25.4~76.2mm (1” - 3”)
Min. 2mm
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