Bruksanvisning

Etikettdispenser

HS/VS
Made in Germany

2 Bruksanvisning
- original utgave for følgende produkter
Familie
HS/VS
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Type
HS 60

HS 120

-

HS 60+

HS 120+

HS 180+

VS 60

VS 120

-

VS 60+

VS 120+

VS 180+

Utgave: 10/2017 - Art.-Nr. 9009342
Opphavsrett
Denne dokumentasjonen, samt oversettelser av denne eies av cab Produkttechnik GmbH & Co
KG.
Reproduksjon, behandling, mangfoldiggjøring eller distribusjon av hele eller deler av denne til
andre formål enn til oppfølging av opprinnelig formålsmessig bruk krever en skriftlig forhåndstillatelse fra cab.
Redaksjon
Ved spørsmål eller annet, vennligst henvend deg til cab Produkttechnik GmbH & Co KG,
adresse Tyskland.
Aktualitet
På grunn av kontinuerlig videreutvikling av apparatene, kan det opptre avvik mellom dokumentasjonen og apparatet.
Den aktuelle utgaven kan du finne på www.cab.de.
Forretningsvilkår
Leveringer og tjenester skjer ifølge de generelle salgsvilkårene til cab.

Tyskland
cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

Frankrike
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F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501

USA
cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293

www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asia
cab Technology Co., Ltd.
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
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Telefon +49 721 6626-0
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Kina
cab (Shanghai)Trading Co., Ltd.
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Innledning

1.1 Produktbeskrivelse
Apparatet er en halvautomatisk etikettdispenser til å løsne og klargjøre
etiketter fra ruller til manuell viderebehandling.

1.2 Anvisninger
Viktig informasjon og anvisninger er i denne dokumentasjonen kjennetegnet
på følgende måte:

Fare!
Gjør oppmerksom på en høyst stor, umiddelbar fare for helse eller
liv.

!
!

Advasel!
Viser til en farlig situasjon som kan føre til personskader eller
skader på gjenstander.

Forsiktig!
Gjør oppmerksom på mulige skader på gjenstander eller et
kvalitetstap.

i

Merk!



Miljø!

Råd for lettelse av arbeidsforløpet eller henvisning til viktige
arbeidstrinn.





Tips for miljøvern.



Handlingsanvisning



Henvisning til kapittel, posisjon, figurnummer eller dokument.



Alternativ (tilbehør, periferiske innretninger, spesialutrustning)
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Innledning

1.3 Formålsmessig bruk
•

Apparatet skal kun brukes til å dispensere egnet materiale. Annen bruk
eller bruk som går utover dette er å betrakte som ikke formålsmessig. For
skader som oppstår som følge av misbruk tar produsenten/leverandøren
ikke ansvar; risikoen bæres alene av brukeren.

•

Apparatet er konstruert etter dagens tekniske standard og gjeldende
sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det ved bruk være fare for kropp og
liv for operatøren eller tredjeperson, eller det kan oppstå forringelse av
apparatet og andre eiendeler.

•

Apparatet skal kun benyttes i lytefri tilstand, samt formålsmessig,
sikkerhets- og farebevisst under overholdelse av bruksanvisningen.

•

Til formålsmessig bruk hører også overhold av bruksanvisningen, inklusiv
vedlikeholdsanbefalinger/-forskrifter som er gitt fra produsenten.

i

Merk!
All dokumentasjon er nå også tilgjengelig på Internett.

1.4 Sikkerhetshenvisninger
•

Apparatet er konstruert for strømnett med vekselspenninger mellom 100
og 240 V. Den skal kun tilkoples kun til stikkontakter med jording.

•

Kople ut alle aktuelle apparater før oppretting eller fjerning av tilkoplinger.

•

Apparatet skal kun brukes i tørre omgivelser og ikke utsettes for fuktighet
(vannsprut, tåke osv.).

•

Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlig atmosfære.

•

Ikke bruk apparatet i nærheten av høyspenningledninger.

•

Se til at personers klær, hår, smykker eller lignende ikke kommer i
berøring med de åpne, roterende delene.

•

Utfør kun handlingene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Videre arbeider skal kun utføres av opplært personale eller
serviceteknikere.

•

Uformålsmessige inngrep i elektroniske komponenter og deres
programvare kan føre til feil.

•

Også annet uformålsmessige arbeid eller endringer på apparatet kan sette
driftssikkerheten i fare.

•

La alltid servicearbeid gjennomføres ved et kvalifisert verksted som har
nødvendige fagkunnskaper og verktøy til å gjennomføre det nødvendige
arbeidet.

•

Det er satt på ulike advarselklistremerker på apparatet, disse gjør
oppmerksom på farer.
Ikke fjern noen advarselklistremerker, da farer ellers kan være ukjente.

•

Det maksimale utslippsstøynivået LpA ligger under 70 dB(A).
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Innledning
Fare!
Livsfare på grunn av nettspenning.
XX Ikke åpne apparatets hus.

1.5 Miljø







Gamle apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer som skal
tilføres gjenbruk.
XX Bortskaff separat fra restavfall via egnede innsamlingssteder.
Gjennom modulære bygningsmetoder på apparaten er det mulig å
demontere den til komponentene uten problemer.
XX Resirkuler delene.
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2.1 Oversikt over apparatet
1

2

5
Figur 1

1

6

3

Figur 2

1
2
3
4
5
6
7

Kontrollpanel
Avstryker
Rullholder
Kantstiller
Dispenseringssensor
Fotocelle front
Oppvikler bærerbånd

1
2
3
4
5
6
7

Kontrollpanel
Dispenseringssensor
Rullholder
Kantstiller
Avstryker
Fotocelle front
Oppvikler bærerbånd
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Oversikt HS / HS+

2

5

4

6

3

7

Oversikt VS / VS+
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Installasjon
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2.2 Pakke ut og montere apparatet
XX Løft apparaten ut av kartongen og still på jevnt underlag.
XX Kontroller apparaten for transportskader.
XX Kontroller leveringen for fullstendighet.
Leveringsomfang:
•

Etikettdispenser

•

Kantstiller

•

Nettledning, type E+F

•

Bruksanvisning

i

Merk!

!

Forsiktig!

Oppbevar originalemballasjen for senere transport.

Skade på apparatet og materialer ved fuktighet og våte omgivelser.
XX Apparaten skal kun stilles opp på tørre steder beskyttet fra
vannsprut.

2.3 Koble til apparatet

1
2

1
2
3

Kretsbryter
Nettilkoplingshylse
Periferitilkobling for ekstern styring
(HS+/VS+)

3

Figur 3

Tilkoblinger

2.3.1 Kople til strømnett
Apparaten er utstyrt en adapter for et bredt område med en nettspenning fra
100 V til 240 V.
1. Sikre at apparatet blir koblet ut.
2. Sett inn strømstøpsel i strømuttaket (2).
3. Sett inn støpselet til strømledningen i en jordet stikkontakt.
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2.3.2 Koble til ekstern styring


kun på apparater med periferitilkobling
Ved bruk av periferitilkoblingen er innarbeidingen av apparatet i et overordnet
styringsforløp mulig.
1. Sikre at apparatet er koblet ut.
2. Kontakt ekstern styring på 9-polet SUB-D-kontakt for periferitilkoblingen
(3 / figur 3).
Pin1

Pin6

Pin5

Pin9

Figur 4

Periferitilkobling

Pin Signal

Retning

1
2

ERROR
ESP

3
4
5
6
7
8
9

EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND
Tabell 1

Funksjon

Utgang
Utgang

Feil
Etikett i dispenseringsposisjon
(Inngang) Ekstern masse (0 V)
Inngang
Oppstart
Inngang
Evaluering STRT
(Inngang) Ekstern spenning 24 V
Ikke koblet
Ikke koblet
(Utgang) Intern masse (0 V)
Stiftbelegg for periferitilkoblingen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GND
24P

STRT
Figur 5

Tilkobling +24 V
Overstyr med stift 9!!!

Pin

Pin
ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

Aktivering/
aktiv tilstand
0V på stiften
+24V på stiften

Eksterne minstekobling

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imax = 50 mA

ERROR, ESP

ERROR
ESP

24P
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Legg inn material
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3.1 Legge inn etiketter
HS / HS+

1

2 3

8
Figur 6

4

VS / VS+

5 6

7

9

1

3

4

2

8

5 6

7
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Legge inn etiketter

1. Drei innstillingsringen (7) med pilen på symbolet
(6) fra rullholderen (5).

og trekk kantstilleren

2. Skyv materialrull (4) på rullholderen (5) slik at etiketter på HS viser
oppover, på VS viser nedover ved avvikling.
3. Sett på kantstilleren (6) igjen og skyv til anslag mot materialrullen.
4. Drei innstillingsringen (7) med pilen på symbolet
(6) på rullholderen (5).

og klem kantstilleren

5. Sving bort avstrykeren (3).
6. Løsne etikettene på de første 20 cm for hånd.
7. Før materialet over dispenseringskanten (1) til oppvikleren (9) etter figur 6.
Den stiplede linjen gjelder for innvendig viklede etiketter.
8. Hold fast oppvikler (9) og drei dreiehodet (8) i klokkeretning til anslag.
9. Skyv bærematerialet under en klemme (2) på oppvikleren (9) og drei
dreieknotten (8) i motsatt retning av klokkeretning til anslag.
Oppvikleren spres, og strimmelen klemmes fast.
10. Sving inn avstrykeren (3).
11. Still inn dispenseringssensor.
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3.2 Stille inn dispenseringssensor
HS / HS+

VS / VS+

1
4

2

2
1
4
3

3

Figur 7

Stille inn dispenseringssensor

Oppnåelsen av dispenseringsposisjonen registreres via styringen til
sensoren (1) gjennom den etiketten som skal dispenseres.
1. Løsne dispenseringssensoren (2) gjennom å dreie innstillingsknotten (3)
mot klokka.
2. Forskyv dispenseringssensoren (2) sideveis for å tilpasse etter etikettbredden og -formen.
3. Still inn avstanden mellom sensoren (1) og dispenseringskanten (4)
gjennom å svinge på dispenseringssensoren (2).
4. Hold dispenseringssensoren (2) i ønsket posisjon og fest den ved å dreie
innstillingsknotten (3) med klokka.

Figur 8

Tilpasning av sensorstillingen

12 4

Drift
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4.1 HS / VS
4.1.1 Drift
XX Slå på apparatet med strømbryteren (1 / figur 3).
Den grønne LED-en (2) lyser.
Den første etiketten skyves straks til dispenseringsposisjonen.
XX Ta ut etikett.
Neste etikett skyves til dispenseringsposisjonen.

!

Forsiktig!
Fare for uønsket start.
XX Føleren til dispensersensoren skal ikke berøres, unntatt ved
feilbehandling.

Visninger
1 Feil
2 Driftsberedskap/
etikett i dispenseringsposisjon

1
2

Figur 9

Kontrollpanel HS / VS

4

Drift

4.1.2 Feilbehandling
Hvis det i løpet av 5 sekunder etter påbegynt dispenseringsforløp ikke registreres noen etikett i dispenseringsposisjonen, avbrytes etikettransporten, og
en feil signaliseres:
•

den røde LED-en (1) blinker

Årsak
Løsning
Materiale tomt
Legg inn nytt materiale
Dispenserte etiketter utløser ikke
Stille inn dispenseringssensor
dispenseringssensoren
Tabell 2 Årsaker til feil og korrigering av feil
XX Korrigere årsaken til feilen.
XX Avslutte feiltilstand gjennom manuell utløsning av dispenseringssensoren.
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Drift
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4.2 HS+ / VS+
4.2.1 Innkobling

!

Forsiktig!
Fare for tastefeilfunksjoner.
XX Tasteflaten skal ikke berøres ved innkobling.

XX Slå på apparatet med strømbryteren (1 / figur 3).
Apparatet starter i driftsmodusen "Dispensering på oppfordring".
Teller og hastighetsvalg befinner seg på standen fra siste utkobling.

3
4
5
6

1
2
7
8

9
10
Figur 10

Visninger
1 Antall dispenserte etiketter
2 Ekstern styring tilkoblet
3 Automatisk dispensering
4 Dispensering på oppfordring
5 Matehastighet lav
6 Matehastighet høy
Knapper
7 Tilbakestille teller
8 Velg Automatisk dispensering/Dispensering på oppfordring
9 Velg Matehastighet lav/høy
10 Utløs dispensering

Kontrollpanel HS+ / VS+

4

Drift
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4.2.2 Driftsmoduser
XX Kontroller den innstilte driftsmodusen på grunnlag av LED-ene (2 / 3 / 4).
XX Berør tast

for å koble om.

Automatisk dispensering
XX Etter omkobling til automatisk modus blir den første etiketten straks
skjøvet til dispenseringsposisjon.
XX Ta ut etikett.
Neste etikett skyves til dispenseringsposisjonen.

!

Forsiktig!
Fare for uønsket start.
XX Føleren til dispensersensoren skal ikke berøres, unntatt ved
feilbehandling.

Dispensering på oppfordring
XX Berør tasten

for å dispensere en etikett.

XX Ta ut etikett.
XX Berør tasten

på nytt for å dispensere neste etikett.

Dispensering på oppfordring med ekstern styring


kun på apparater med periferitilkobling
Ved tilkoblet ekstern styring lyser også LED-en (2).

i

Merk!
En omkobling til automatisk drift er ikke mulig ved tilkoblet ekstern
styring.
Utløsertasten
er ute av drift.
XX Sende startsignal.
Etikettene blir matet til dispenseringssensoren registrerer en etikett i
dispenseringsposisjonen.
XX Ta ut etikett.
XX Sende nytt startsignal.

16 4

Drift
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4.2.3 Stille inn dispenseringshastighet
XX Kontroller den innstilte hastigheten på grunnlag av LED-ene (5/6).
XX Berør tast

for å koble om.

4.2.4 Tilbakestille teller
XX Berør tasten

for å tilbakestille telleren.

4.2.5 Feilbehandling
Hvis det i løpet av 5 sekunder etter påbegynt dispenseringsforløp ikke registreres noen etikett i dispenseringsposisjonen, avbrytes etikettransporten, og
en feil signaliseres:
•

Tellervisningen blinker

•

Driftsmodus-LED-en for valgt driftsmodus blinker

Årsak
Løsning
Materiale tomt
Legg inn nytt materiale
Dispenserte etiketter utløser ikke
Stille inn dispenseringssensor
dispenseringssensoren
Tabell 3 Årsaker til feil og korrigering av feil
XX Korrigere årsaken til feilen.
XX Avslutt feiltilstand gjennom berøring av tasten
hhv. sending av
et startsignal eller ved manuell utløsning av dispenseringssensoren.
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Tyskland

EU-samsvarserklæring
Vi erklærer herved at apparaten beskrevet nedenfor som følge av måten den er konsipiert og
bygget på, samt utførelsen vi har gjort tilgjengelig på markedet, oppfyller de relevante grunnleggende sikkerhets- og helsekravene til de gjeldende EU-retningslinjene. Dersom det foretas
endringer på apparaten eller den benyttes til andre formål enn oppgitt, vil denne erklæringen
regnes som ugyldig.

Apparat:

Halvautomatisk etikettdispenser

Type:

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

Anvendte EU-retningslinjer

Anvendte normer:

Direktiv 2006/42/EF vedrørende 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

Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk
kompatibilitet

•

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

Direktiv 2011/65/EU for begrensning
av bruk av bestemte farlige
stoffer i elektriske apparater og
elektronikkapparater

•

EN 50581:2012

Person med fullmakt for tekniske
dokumenter:

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

Tegnet på vegne av produsenten:

Sömmerda, 06.10.2017

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Administrerende direktør
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