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Úvod

1.1 Popis výrobku
Toto zařízení je poloautomatický dávkovač etiket a slouží k oddělování a
přípravě etiket v rolích pro další ruční zpracování.

1.2 Upozornení
Důležité informace a pokyny jsou v této dokumentaci označeny následujícím
způsobem:

Nebezpečí!

Upozorňuje na mimořádně velké ohrožení zdraví nebo života, které
bezprostředně hrozí.

!
!

Varování!

Upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může vést ke zranění
nebo ke škodám na majetku.

Pozor!

Upozorňuje na možné věcné škody nebo ztrátu kvality.

i

Upozornění!
Rady pro usnadnění pracovního procesu nebo upozornění na
důležité pracovní kroky.



Životní prostředí!





Tipy pro ochranu životního prostředí.



Pokyny, jak se chovat



Odkaz na kapitolu, pozici, číslo obrázku nebo dokument.



Volitelný doplněk (příslušenství, periférie, zvláštní výbava)
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1.3 Použití v souladu s určením
•

Zařízení je určeno výhradně k dávkování vhodných materiálů. Používání
tiskárny jiným způsobem nebo vycházející z tohoto způsobu není
považováno za užívání dle patřičného určení. Výrobce/dodavatel neručí
za škody způsobené nevhodným používáním; riziko za ně nese pouze
uživatel.

•

Přístroj je vyroben podle posledního stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může při používání zařízení hrozit
nebezpečí pro zdraví a život uživatele nebo třetích osob popř. poškození
přístroje či jiné věcné škody.

•

Tento přístroj může být používán pouze v technicky bezvadném stavu a
také dle svého určení, se znalostmi bezpečnosti a nebezpečí s ohledem
na návod k obsluze!

•

K účelovému používání patří také dodržování návodu k použití včetně
doporučení/předpisů pro údržbu ze strany výrobce.

i

Upozornění!
Veškeré dokumentace si v aktuální verzi můžete rovněž stáhnout na
internetu.

1.4 Bezpečnostní pokyny
•

Přístroj je projektován pro elektrické sítě se střídavým napětím od 100 V
do 240 V. Smí se připojit pouze do zásuvky s ochranným kontaktem (PE).

•

Před zapojováním nebo odpojováním vypněte všechny příslušné přístroje.

•

Přístroj se smí provozovat pouze v suchém prostředí a nesmí být vystaven
vlhkosti (stříkající voda, mlha atd.

•

Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

•

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vedení vysokého napětí.

•

Dbejte na to, aby se do kontaktu s otevřenými rotujícími součástmi
nedostalo oblečení, vlasy, šperky nebo podobné osobní věci.

•

Provádějte jen takový postup, jaký je popsán v tomto návodu k použití.
Další práce může provádět jen školený personál nebo servisní technici.

•

Neodborné zásahy do elektronických modulů a jejich softwaru mohou
způsobit poruchy.

•

Rovněž jiné neodborné práce nebo změny na zařízení mohou ohrozit
bezpečnost jeho provozu.

•

Servisní práce nechte vždy provést v kvalifikované dílně, kde disponují
potřebnými odbornými znalostmi a nářadím k provedení potřebných prací.

•

Na přístrojích jsou umístěny různé výstražné nálepky, které upozorňují na
nebezpečí.
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Výstražné nálepky neodstraňujte, jinak nebudou rozpoznána hrozící
nebezpečí.
•

Maximální hladina hluku vydávaného zařízením je nižší než 70 dB(A).

Nebezpečí!

Síťové napětí - nebezpečí života!
XX Neotvírejte kryt přístroje.

1.5 Životní prostředí







Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být
opětovně využity.
XX Likvidujte odděleně od ostatního odpadu v příslušných sběrných
střediscích.
Díky stavebnicové konstrukci přístroje je možné její bezproblémové
rozložení na jednotlivé stavební díly.
XX Součásti vracejte k recyklaci.
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2.1 Seznam zařízení
1

2

5

6

Obrázek 1

1

3

Obrázek 2

1
2
3
4
5
6
7

Obslužný panel
Přidržovač
Držák role
Okrajová zarážka
Dávkovací senzor
Dávkovací hrana
Navíječ pásu etiket

1
2
3
4
5
6
7

Obslužný panel
Dávkovací senzor
Držák role
Okrajová zarážka
Přidržovač
Dávkovací hrana
Navíječ pásu etiket

7
HS / HS+

2

5

4

6

3

7
VS / VS+

4
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2.2 Vybalení a sestavení přístroje
XX Vyjměte zařízení z obalu a postavte je na rovný podklad.
XX Zkontrolujte zařízení s ohledem na případné škody způsobené při
přepravě.
XX Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
Rozsah dodávky:
•

Dávkovač etiket

•

Okrajová zarážka

•

Síťový kabel, typ E+F

•

Návod k použití němčina / angličtina

i

Upozornění!
Uchovejte originální balení pro pozdější převozy.

!

Pozor!

Poškození přístroje a materiálu vlivem vlhkosti a mokrem.
XX Zařízení instalujte pouze v suchých prostorách, chráněných
před stříkající vodou.

2.3 Připojení přístroje

1
2

1
2
3

Síťový vypínač
Připojovací zdířka na síť
Periferní připojení pro externí řízení
(HS+/VS+)

3

Obrázek 3 Připojení

2.3.1 Připojení zařízení do elektrické sítě
Přístroj je opatření širokorozsahovým síťovým zdrojem pro síťové napětí od
100 V do 240 V.
1. Zajistěte, aby byl přístroj vypnutý.
2. Síťový kabel zastrčte do elektrické zásuvky (2).
3. Zástrčku síťového kabelu zasouvejte pouze do uzemněné zásuvky.

2
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2.3.2 Připojení externího řízení
pouze u zařízení s periferním připojením



Použití periferního připojení umožňuje začlenění zařízení do nadřazeného
řídícího procesu.
1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Externí řízení připojte kontakty na 9pólovou SUB-D zdířku periferního
připojení (3 / obrázek 3.
Pin1

Pin6

Pin5

Pin9

Obrázek 4 Periferní připojení
Pin Signál

Směr

Funkce
Chyba
Etiketa v dávkovací pozici
Externí uzemnění (0V)
Spouštění
Ohodnocení STRT

Aktivace /
aktivní stav
0V na pinu
+24V na pinu

1
2
3
4
5

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN

Výstup
Výstup
(Vstup)
Vstup
Vstup

6
7
8
9

EXT24P
INTGND
Tabulka 1

(Vstup)
Externí napětí 24V
neosazovat
neosazovat
(Výstup) Interní uzemnění (0V)
Obsazení pinů periferního připojení

Pin
ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Připojení +24V
přemostění pomocí
pin 9 !!!

Pin

GND
24P

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

STRT
Obrázek 5 Minimální externí osazení

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imax = 50 mA

ERROR, ESP

ERROR
ESP

24P
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3.1 Vložte etikety
HS / HS+

1

2 3

8
Obrázek 6

4

VS / VS+

5 6

7

9

1

3

4

2

8

5 6

7

9

Vložte etikety

1. Stavěcí kroužek (7) otočte šipkou na symbol
stáhněte z držáku role (5).

a okrajovou zarážku (6)

2. Roli etiket (4) posuňte na držáku role (5) tak, aby etikety při odvíjení u typu
HS směřovaly nahoru, u typu VS dolů.
3. Okrajové zarážky (6) opět nasaďte a posuňte je až na doraz k roli
materiálu.
4. Stavěcí kroužek (7) otočte šipkou na symbol
(6) upnete na držáku role (5).

, čímž okrajovou zarážku

5. Odtáhněte přidržovač (3).
6. Etikety na prvních 20 cm ručně odstraňte.
7. Roli etiket veďte podle obrázku 6 přes dávkovací hranu (1) k navíječi (9).
Přerušovaná čára platí pro vnitřně navíjené etikety.
8. Uchyťte pevně navíječku (9) a otočným knoflíkem (8) otáčejte ve směru
hodinových ručiček až nadoraz.
9. Posuňte nosný materiál pod svorku (2) navíječky (9) a knoflíkem (8) otočte
proti směru hodinových ručiček až nadoraz.
Navíječka se roztáhne a pás se tím pevně uchytí.
10. Přitáhněte přidržovač (3).
11. Nastavte dávkovací senzor.

3

Vložení materiálu
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3.2 Nastavte dávkovací senzor
HS / HS+

VS / VS+

1
4

2

2
1
4
3

3

Obrázek 7

Nastavte dávkovací senzor

Dosažení dávkovací pozice je registrováno vychýlením čidla (1) vydávanou
etiketou.
1. Uvolněte dávkovací senzor (2) otočením stavěcího knoflíku (3) proti směru
hodinových ručiček.
2. Pro nastavení podle šířky a tvaru etiket posuňte dávkovací senzor (2) na
stranu.
3. Nastavte vzdálenost čidla (1) od dávkovací hrany (4) otočením dávkovacího senzoru (2).
4. Přidržte dávkovací senzor (2) v požadované poloze a otočením stavěcího
knoflíku (3) ve směru hodinových ručiček jej zafixujte.

Obrázek 8

Úprava polohy senzoru

12 4

Provoz

12

4.1 HS / VS
4.1.1 Provoz
XX Zapněte zařízení síťovým spínačem (1 / obrázek 3.)
Zelená LED (2) svítí.
První etiketa se okamžitě posune do dávkovací pozice.
XX Vyjměte etiketu.
Další etiketa se posune do dávkovací pozice.

!

Pozor!

Nebezpečí nechtěného spuštění.
XX Nedotýkejte se čidla dávkovacího senzoru, s výjimkou situací,
které souvisejí s odstraňováním chyb.
Indikace
1 Chyba
2 Připraveno k provozu/
etiketa v dávkovací pozici

1
2

Obrázek 9

Obslužný panel HS / VS

4

Provoz

4.1.2 Odstraňování chyb
Pokud zařízení do 5 sekund od zahájení dávkovacího procesu nerozpozná
žádnou etiketu v dávkovací pozici, posuv etiket se přeruší a je signalizována
chyba:
•

červená LED (1) bliká

Příčina
Odstranění
Role etiket je na konci
Vložte nový materiál
Vydané etikety neaktivují dávkovací Nastavte dávkovací senzor
senzor
Tabulka 2
Příčiny chyb a jejich odstranění
XX Odstraňte příčinu chyby.
XX Ukončete chybový stav manuální aktivací dávkovacího senzoru.
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4.2 HS+ / VS+
4.2.1 Zapnutí

!

Pozor!

Nebezpečí chybných funkcí tlačítek.
XX Při zapínání se nedotýkejte ploch tlačítek.
XX Zapněte zařízení síťovým spínačem (1 / obrázek 3).
Zařízení se spustí v režimu "Dávkování na vyžádání".
Počítadlo a volba rychlosti jsou ve stavu, v jakém se nacházely při posledním
vypnutí.

3
4
5
6

1
2
7
8

9
10
Obrázek 10

Indikace
1 Počet vydaných etiket
2 Externí řízení připojeno
3 Dávkování automatické
4 Dávkování na vyžádání
5 Rychlost posuvu nízká
6 Rychlost posuvu vysoká
Tlačítka
7 Vynulování počítadla
8 Volba dávkování automatického/na
vyžádání
9 Volba rychlosti posuvu nízké/vysoké
10 Spuštění dávkovacího procesu

Obslužný panel HS+ / VS+

4

Provoz
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4.2.2 Režimy
XX Zkontrolujte nastavený režim na základě LED (2 / 3 / 4).
XX Pro přepnutí rychlosti stiskněte tlačítko

.

Dávkování automatické
XX Po přepnutí do automatického režimu se první etiketa okamžitě posune do
dávkovací pozice.
XX Vyjměte etiketu.
Další etiketa se posune do dávkovací pozice.

!

Pozor!

Nebezpečí nechtěného spuštění.
XX Nedotýkejte se čidla dávkovacího senzoru, s výjimkou situací,
které souvisejí s odstraňováním chyb.

Dávkování na vyžádání
XX Pro vydání etikety stiskněte tlačítko

.

XX Vyjměte etiketu.
XX Pro vydání další etikety opět stiskněte tlačítko

.

Dávkování na vyžádání s externím řízením


pouze u zařízení s periferním připojením
Pokud je externí řízení připojené, dodatečně svítí LED (2).

i

Upozornění!
Jestliže je externí řízení připojené, přepnutí do automatického
režimu není možné.
Spouštěcí tlačítko
je mimo provoz.
XX Vyšlete spouštěcí signál.
Etikety se posouvají, dokud dávkovací senzor rozpozná etiketu
v dávkovací pozici.
XX Vyjměte etiketu.
XX Vyšlete nový spouštěcí signál.
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4.2.3 Nastavení rychlosti dávkování
XX Zkontrolujte nastavenou rychlost na základě LED (5 / 6).
XX Pro přepnutí rychlosti stiskněte tlačítko

.

4.2.4 Vynulování počítadla
XX Pro vynulování počítadla stiskněte tlačítko

.

4.2.5 Odstraňování chyb
Pokud zařízení do 5 sekund od zahájení dávkovacího procesu nerozpozná
žádnou etiketu v dávkovací pozici, posuv etiket se přeruší a je signalizována
chyba :
•

indikátor počítadla bliká

•

provozní LED zvoleného režimu bliká

Příčina
Odstranění
Role etiket je na konci
Vložte nový materiál
Vydané etikety neaktivují dávkovací Nastavte dávkovací senzor
senzor
Tabulka 3
Příčiny chyb a jejich odstranění
XX Odstraňte příčinu chyby.
XX Ukončete chybový stav stiskem tlačítka
nebo vysláním spouštěcího signálu nebo manuální aktivací dávkovacího senzoru.
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Německo

Prohlášení o shodě EU
Tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení odpovídá svou koncepcí a konstrukcí jakož i
provedením, které jsme uvedli do oběhu, odpovídajícím základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům příslušných směrnic Evropských společenství. Při změně zařízení nebo účelu
použití, které s námi nebylo dohodnuto, pozbývá toto prohlášení platnosti.
Přístroj:

Poloautomatický dávkovač etiket

Typ:

HS 60, VS 60, HS 120, VS 120
HS 60+, VS 60+, HS 120+, VS 120+
HS 180+, VS 180+

Použité směrnice Evropských společenství

Použité normy Evropských společenství:

Směrnice 2006/42/ES o strojních
zařízeních

•

EN ISO 12100:2010

•

EN ISO 13849-1:2015

•

EN 60204-1:2006+A1:2009

•

EN 61000-3-2:2014

•

EN 61000-3-3:2013

•

EN 61000-6-1:2007

•

EN 61000-6-2:2005

Směrnice 2014/30/EU týkajících se
elektromagnetické kompatibility

•

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Směrnice 2011/65/EU o omezení
používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních

•

EN 50581:2012

Osoba pověřená sestavením technické
dokumentace :

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

Za výrobce podepisuje:

Sömmerda, 06.10.2017

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Jednatel

18

18
Tato stránka byla záměrně ponechána volná.

