Betjeningsvejledning

Etiketdispenser

HS/VS
Made in Germany

2 Brugsanvisning
- originalversion til følgende produkter
Familie
HS/VS

2

Type
HS 60

HS 120

-

HS 60+

HS 120+

HS 180+

VS 60

VS 120

-

VS 60+

VS 120+

VS 180+
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Ophavsret
Denne dokumentation samt oversættelser af den tilhører cab Produkttechnik GmbH & Co. KG.
Reproduktion, bearbejdning, mangfoldiggørelse eller udbredelse helt eller delvist med andre
formål end hvad der svarer til den oprindelige, normale anvendelse kræver cab's forudgående
skriftlige tilladelse.
Redaktion
Ved spørgsmål eller ideer kontakt venligst cab Produkttechnik GmbH & Co. KG Adresse
Deutschland.
Aktualitet
I kraft af apparaternes konstante videreudvikling kan der forekomme afvigelser mellem
dokumentationen og apparatet.
Den aktuelle version findes under www.cab.de.
Forretningsbetingelser
Leveringer og ydelser sker i henhold til cab's generelle salgsbetingelser.
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Indledning

1.1 Produktbeskrivelse
Apparatet er en halvautomatisk etiketdispenser til at løsne og klargøre rulleetiketter til efterfølgende manuel påsætning.

1.2 Henvisning
Vigtige informationer og henvisninger er i denne dokumentation markeret på
følgende måder:

Fare!
Gør opmærksom på en usædvanlig stor, umiddelbart forestående
fare for liv eller helbred.

!
!

ADVARSEL !
Henviser til en farlig situation, som kan medføre legemsbeskadigelser eller skader på ting.

Giv agt!
Gør opmærksom på mulige tingskader eller et kvalitetstab.

i

Advarsel!



Miljø

Råd der letter arbejdet eller henviser til vigtige arbejdstrin.





Tips vedr. miljøbeskyttelse.



Handlingsanvisning



Henvisning til kapitel, position, billednr. eller dokument.



Option (tilbehør, periferi, specialudstyr).
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Indledning

1.3 Normal anvendelse
•

Apparatet må kun anvendes til forarbejdning af egnede materialer. Al
anden anvendelse falder uden for normal anvendelse. Fabrikanten/
leverandøren påtager sig intet ansvar for skader opstået pga. forkert
anvendelse; risikoen ligger alene hos brugeren.

•

Etiketprinteren er konstrueret i henhold til det tekniske stade og de
anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under brugen
opstå farer for brugerens eller andres liv og lemmer resp. skader på etiketprinteren og andre materielle værdier.

•

Etiketprinteren må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand samt efter
bestemmelserne for normal, sikkerheds- og farebevidst drift i henhold til
betjeningsvejledningen!

•

Til normal anvendelse hører også at overholde betjeningsvejledningen,
inkl. producentens vedligeholdelsesanbefalinger/forskrifter.

i

Advarsel!
Al dokumentation kan hentes via internet.

1.4 Sikkerhedshenvisninger
•

Etiketprinteren er beregnet til strømforsyning med vekselspænding fra 100
V til 240 V. Den må kun tilsluttes til stikdåser, som er beskyttet med jord.

•

Alle relevante apparater skal være slukket, inden de tilsluttes eller kobles
fra.

•

Etiketprinteren må kun bruges i et tørt miljø og må ikke udsættes for
fugtighed (vandsprøjt, tåge osv.).

•

Apparatet må ikke bruges i eksplosionstruet atmosfære.

•

Apparatet må ikke bruges i nærheden af højspændingsledninger.

•

Skal man passe på, at personers klæder, hår, smykker eller lignende ikke
kommer i berøring med frilagte, roterende dele.

•

Udfør kun de handlinger, som beskrives i denne betjeningsvejledning.
Arbejder ud over det må kun udføres af uddannet personale eller
serviceteknikere.

•

Usaglige indgreb i elektroniske moduler og deres software kan forårsage
fejl.

•

Også andre usaglige arbejder eller ændringer på apparatet kan true
driftssikkerheden.

•

Servicearbejder bør altid kun udføres på et kvalificeret værksted, som
råder over den nødvendige sagkundskab og værktøjer til gennemførelsen
af det nødvendige arbejde.

•

Der sidder forskellige advarselsetiketter på apparatet; de gør opmærksom
på farer.
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Indledning
Advarselsetiketter må ikke fjernes, i givet fald kan farer ikke erkendes.
•

Det maksimale emissionsstøjniveau LpA ligger under 70 dB(A).

Fare!
Livsfare som følge af netspænding.
XX Åbn ikke etiketprinterens hus.

1.5 Miljø







Udtjente apparater indeholder værdifulde genbrugsmaterialer, som bør
udnyttes.
XX De skal bortskaffes adskilt fra uanvendeligt affald via passende
modtagestationer.
Modulære konstruktion af apparatet gør det muligt at skille den ad i dens
bestanddele uden problemer.
XX Dele som føres til genbrug.
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2.1 Oversigt over apparatet
1

2

5
Fig. 1

1

6

3

Fig. 2
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Betjeningsfelt
Tilholder
Rulleholder
Kantstyr
Dispens sensor
Dispens føler
Opruller af bagpapir

1
2
3
4
5
6
7

Betjeningsfelt
Dispens sensor
Rulleholder
Kantstyr
Tilholder
Dispens føler
Opruller af bagpapir
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Oversigt HS / HS+

2

5

4

6

3

7

Oversigt VS / VS+
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Installation
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2.2 Pakke apparatet ud og stille det op
XX Tag apparaten ud af kartonen og stil den på et plant underlag.
XX Kontroller apparaten for transportskader.
XX Kontroller, at leverancen er komplet.
Leverancens omfang:
•

Etiketdispenser

•

Kantstyr

•

Netkabel, type E+F

•

Betjeningsvejledning Tysk / Engelsk

i

Advarsel!

!

Giv agt!

Opbevar den originale emballage for senere transport.

Beskadigelse af apparatet og materialer på grund af fugtighed og
væde.
XX Apparaten må kun opstilles på tørre steder, der er beskyttet mod
sprøjtevand.

2.3 Tilslutte apparatet

1
2

1
2
3

Netafbryder
Nettilslutningsbøsning
Periferitilslutning for ekstern styring
(HS+/VS+)

3

Fig. 3

Tilslutninger

2.3.1 Tilslut til strømnettet
Apparaten er udstyret med en strømforsyning for 100 V til 240 V.
1. Kontroller, at brugen af maskinen der er slukket for apparatet.
2. Stik netkablet i nettilslutningsbøsningen (2).
3. Stik netkablets stik i en jordet stikkontakt.

2

Installation
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2.3.2 Tilslutning af ekstern styring


kun ved apparater med periferitilslutning
Vha. periferitilslutningen kan apparatet integreres i et overordnet
styringsforløb.
1. Kontroller, at brugen af maskinen der er slukket for apparatet.
2. Tilslut den eksterne styring til den 9-polede SUB-D-bøsning for periferitilslutning (3/fig.
Pin1

Pin6

Pin5

Pin9

Fig. 4

Periferitilslutning

Pin Signal

Retning

Funktion
Fejl
Etiket i dispenserposition
Ekstern masse (0 V)
Opstart
Evaluering STRT

1
2
3
4
5

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN

Udgang
Udgang
(indgang)
Indgang
Indgang

6
7
8
9

EXT24P
INTGND
Tabel 1

(indgang) Ekstern spænding 24 V
ikke anvendt
ikke anvendt
(udgang) Intern masse (0 V)
Pinbelægning for periferitilslutning

Pin
ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

Tændt +24 V
skal forbindes med pin
9!!!

Pin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GND
24P

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

STRT
Fig. 5

Aktivering /
aktiv tilstand
0V ved pin
+24V ved pin

Ekstern minimumstilslutning

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imax = 50 mA

ERROR, ESP

ERROR
ESP

24P
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3.1 Læg etiketter i
HS / HS+

1

2 3

8
Fig. 6

4

VS / VS+
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7
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Læg etiketter i

1. Drej justeringsringen (7) med pilen til symbolet
fra rulleholderen (5).

og træk kantstyret (6)

2. Skyd materialerullen (4) på rulleholderen (5), så HS vender opad og VS
vender nedad ved fremføringen af etiketterne.
3. Sæt kantstyr (6) på igen og skyd det til stop ved materialerullen.
4. Drej justeringsringen (7) med pilen til symbolet
kantstyret (6) på rulleholderen (5.

og klem derved

5. Sving tilholderen (3) til siden.
6. Tag etiketterne af manuelt på de første 20 cm af rullen.
7. Før materialet hen over dispenserkanten (1) til oprulleren (9), som vist på
fig. 6. Den stiplede linje gælder for indvendigt opviklede etiketter.
8. Hold opruller (9) fast og drej drejeknappen (8) med uret frem til anslag.
9. Skyd etiketbånd under en klemme (2) på opvikleren (9) og drej drejeknappen (8) mod uret frem til anslag.
Oprulleren udspiles og derved bliver båndet klemt fast.
10. Sving tilholderen (3) tilbage.
11. Indstilling af dispensersensor.
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Læg materiale i
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3.2 Indstil dispensersensoren
HS / HS+

VS / VS+

1
4

2

2
1
4
3

3

Fig. 7

Indstil dispensersensoren

Dispenserpositionen nås ved at etiketten drejer føleren (1) til den forudindstillede position.
1. Løsn dispensersensoren (2) ved at dreje indstillingsknappen (3) mod uret.
2. Indstil dispensersensoren (2) så den passer til etikettens bredde og form.
3. Indstil afstanden af føleren (1) til dispenserkanten (4) ved at dreje på
dispensersensoren (2).
4. Hold dispensersensoren (2) i den ønskede position, og fastgør den ved at
dreje indstillingsknappen (3) med uret.

Fig. 8

Indstilling af sensorpositionen
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Drift
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4.1 HS / VS
4.1.1 Drift
XX Tænd for apparatet med afbryderen (1/fig. 3).
Den grønne lysdiode (2) lyser.
Den første etiket skubbes øjeblikkeligt til dispenserpositionen.
XX Tag etiketten af.
Den næste etiket skubbes frem til dispenserpositionen.

!

Giv agt!
Risiko ved utilsigtet start.
XX Rør ikke ved føleren på dispensersensoren, undtagen ved
udbedring af fejl.

Visning
1 Fejl
2 Driftsberedskab/
etiket i dispenserposition

1
2

Fig. 9

Betjeningsfelt HS / VS

4

Drift
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4.1.2 Fejlsøgning
Hvis der ikke detekteres en etiket i dispenserpositionen indenfor 5 sekunder
efter start af et dispenserforløb, afbrydes etiketfremføringen og der vises en
fejlmeddelelse:
•

Den røde lysdiode (1) blinker

Årsag
Ikke mere materiale
Etiketterne udløser ikke
dispensersensoren
Tabel 2
Fejl og deres udbedring

Afhjælpning
Indsæt nyt materiale
Indstil dispensersensoren

XX Udbedring af fejl.
XX Udbedr fejlen ved at udløse dispensersensoren manuelt.
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4.2 HS+ / VS+
4.2.1 Tænde for apparatet

!

Giv agt!
Risiko for fejlfunktion.
XX Berør ikke knapperne, når du tænder for apparatet.
XX Tænd for apparatet med afbryderen (1/fig. 3).
Apparatet starter i driftstilstanden "Dispensering efter behov".
Tæller og hastighed viser værdierne ved sidste slukning.

3
4
5
6

1
2
7
8

9
10
Fig. 10

Visning
1 Antal dispenserede etiketter
2 Ekstern styring tilsluttet
3 Automatisk dispensering
4 Dispensering efter behov
5 Lav fremføringshastighed
6 Høj fremføringshastighed
Knapper
7 Nulstilling af tæller
8 Valg af automatisk dispensering/
dispensering efter behov
9 Valg af lav/høj fremføringshastighed
10 Udløsning af dispensering

Betjeningsfelt HS+ / VS+

4

Drift
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4.2.2 Driftstilstande
XX Kontroller den indstillede driftstilstand vha. lysdioderne (2/3/4).
XX Tryk på knappen

for at skifte.

Automatisk dispensering
XX Efter skift til automatisk tilstand skubbes den første etiket øjeblikkeligt til
dispenserpositionen.
XX Tag etiketten af.
Den næste etiket skubbes frem til dispenserpositionen.

!

Giv agt!
Risiko ved utilsigtet start.
XX Rør ikke ved føleren på dispensersensoren, undtagen ved
udbedring af fejl.

Dispensering efter behov
XX Tryk på knappen

for at dispensere en etiket.

XX Tag etiketten af.
XX Tryk igen på knappen

for dispensering af den næste etiket.

Dispensering efter behov med ekstern styring


kun ved apparater med periferitilslutning
Ved tilsluttet ekstern styring lyser lysdioden (2).

i

Advarsel!
Skift til automatisk drift er ikke muligt ved tilsluttet ekstern styring.
Udløserknappen
er ikke aktiv.
XX Send startsignal.
Etiketten skubbes frem, indtil dispensersensoren detekterer en etiket i
dispenserpositionen.
XX Tag etiketten af.
XX Send et nyt startsignal.

16 4
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4.2.3 Indstilling af dispenserhastighed
XX Kontroller hastigheden vha. lysdioderne (5/6).
XX Tryk på knappen

for at skifte.

4.2.4 Nulstilling af tæller
XX Tryk på knappen

for at nulstille tælleren.

4.2.5 Fejlsøgning
Hvis der ikke detekteres en etiket i dispenserpositionen indenfor 5 sekunder
efter start af et dispenserforløb, afbrydes etiketfremføringen og der vises en
fejlmeddelelse:
•

tællervisningen blinker

•

lysdioden for den valgte driftstilstand blinker

Årsag
Ikke mere materiale
Etiketterne udløser ikke
dispensersensoren
Tabel 3
Fejl og deres udbedring

Afhjælpning
Indsæt nyt materiale
Indstil dispensersensoren

XX Udbedring af fejl.
XX Fejl ved tryk på knappen
dispensersensoren manuelt.

eller Send et startsignal eller udløs
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Tyskland

EU - konformitetserklæring
Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte apparat på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende
grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav af de vedkommende EU-direktiver. Hvis apparaten forandres eller anvendes til et andet formål end de tiltænkte og det uden vor tilladelse,
mister denne erklæring sin gyldighed.

Apparat:

Halvautomatisk etiketdispenser

Type:

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

Anvendte EU-direktiver

Anvendte normer:

Direktiv 2006/42/EF om maskiner

•

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

•

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

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning
af anvendelsen af visse farlige stoffer i
elektrisk og elektronisk udstyr

•

EN 50581:2012

Ansvarlig for tekniske dokumenter:

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

På fabrikantens vegne undertegner:

Sömmerda, 06.10.2017

Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk
kompatibilitet

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Direktør
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