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แนะนำ �

1.1

วิธีการใช้

ข้อมูลที่สำ�คัญและคำ�แนะนำ �ในเอกสารฉบับนี้ที่กำ�หนดดังต่อไปนี้:

อันตราย!

ให้ความสนใจของคุณไปยังสิ่งที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายที่กำ�ลังจะมาถึงสุขภาพหรือชีวิตของคุณ

!
!
i

หมายถึงสถานการณ์ ท่เี ป็ นอันตรายที่อาจนำ �ไปสู่การได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัสดุ

ข้อควรคำ�นึ ง!

ใส่ใจกับอันตรายที่อาจเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียวัสดุท่ม
ี ีคุณภาพ
ประกาศ!
เคล็ดลับ เขาทำ�ให้ลำ�ดับการทำ�งานง่ายขึน
้ หรือดึงความสนใจไปกระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ
สภาพแวดล้อม!





คำ�เตือน!

เคล็ดลับของการป้ องกันสิ่งแวดล้อม



การจัดการการเรียนการสอน



ส่วนการอ้างอิงถึงตำ�แหน่งจำ�นวนภาพประกอบหรือเอกสาร



ตัวเลือก (อุปกรณ์, อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์พิเศษ)



Time

1.2

ข้อมูลในการแสดงผล

จุดประสงค์ของการใช้งาน
•
•
•
•

i
1.3

!

อุปกรณ์ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้สอดคล้องกับสถานะทางเทคโนโลยีในปั จจุบันและกฎความปลอดภัยได้รับการยอมรับ แต่
เป็ นอันตรายต่อชีวิตและแขนขาของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามและ / หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่จับต้องอื่น ๆ
สามารถเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์นี้ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ใจไว้และจะต้องอยู่ในสถานะการทำ�งานที่สมบูรณ์แบบและจะต้องใช้โดยคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยและอันตรายที่มีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการดำ�เนินงาน
อุปกรณ์applicatorที่ติดตัง้ อยู่บนเครื่องพิมพ์ของcabของA + หรือซี่รี่A เป็ นชุดที่มีไว้เฉพาะสำ�หรับการใช้วัสดุที่เหมาะสมที่ได้
รับการรับรองจากผู้ผลิต ใด ๆ ที่ใช้อ่ น
ื ๆ หรือการใช้งานจะเกินนี้จะได้รับการถือได้ว่าเป็ นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผู้ผลิตผู้จัด
จำ�หน่าย / ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว
การใช้งานสำ�หรับจุดประสงค์นี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือการดำ�เนินงานรวมถึงคำ�แนะนำ �ในการบำ�รุงรักษาของผู้ผลิตและ
ข้อกำ�หนด

ประกาศ!
เอกสารที่สมบูรณ์ ในปั จจุบันยังสามารถพบได้ในอินเทอร์เน็ ต

คำ�แนะนำ �ในการใช้เพื่อความปลอดภัย
ข้อควรคำ�นึ ง!

เริ่มต้นการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของชิ ้นส่วนที่เฉพาะสำ�หรับการให้บริการที่มีคุณภาพส่วนบุคคลเท่านั น
้
 การเริ่มต้น / บริการคู่มืออุปกรณ์ ง่ายๆ
•
•
•
•

•
•

ก่อนที่จะส่งการติดตัง้ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากแหล่งจ่ายไฟและปิ ดวาล์วปิ ดเครื่อง ที่อุปกรณ์ง่ายๆ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้กับอุปกรณ์อ่ น
ื ที่มีการป้ องกันแรงดันไฟฟ้ าต่ำ�เท่านัน
้
ปิ ดอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทัง้ หมด (คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์) ก่อนที่จะเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อ
ในการดำ�เนินการย้ายชิน
้ ส่วนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
นี้นำ�ไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับโซนที่แผ่นจะถูกย้ายระหว่างเริ่มต้นและตำ�แหน่งการติดฉลาก ระหว่างการดำ�เนินการไม่ถึง
เข้าไปในโซนนัน
้ และให้รวบผมที่ยาว,สวมเสื้อผ้าหลวมและถอดเครื่องประดับออก ก่อนที่จะทำ�กิจวัตรใด ๆ ในพื้นที่เหล่านัน
้ ให้
ปิ ดวาล์ว ปิ ดเครื่อง
อุปกรณ์อาจจะใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความชื้น (สเปรย์น้ำ�, ละอองน้ ำ � ฯลฯ )
อย่าใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่อาจทำ�ให้ก่อการระเบิด
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วิธีการใช้
•
•
•
•
•
•

1.4

อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้กับสายไฟฟ้ าแรงดันสูง
การดำ�เนินการนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือการดำ�เนินงานนี้
การทำ�งานที่เกินกว่านี้อาจจะต้องมีการดำ�เนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึ กอบรมหรือช่างเทคนิคบริการ
การแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตกับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์แวร์สามารถทำ�ให้เกิดการทำ�งานผิดปกติ
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอื่นๆหรือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในการดำ�เนินงาน
ทุกครัง้ ที่ใช้งานควรได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองโดยบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคนิคและเครื่องมือที่
จำ�เป็ นในการดำ�เนินงานที่เหมาะสม
มีสติกเกอร์คำ�เตือนต่างๆบนอุปกรณ์มากมาย เพื่อดึงความสนใจของคุณให้พ้นจากอันตราย ห้ามเอาสติกเกอร์คำ�เตือนเพราะ
จะเป็ นสิ่งเตือนใจที่ทำ�ให้คุณและคนอื่น ๆ ตระหนักถึงอันตรายและอาจจะได้รับบาดเจ็บ

ความปลอดภัยของการทำ�เครื่องหมาย
1:

ระวังอันตรายมือและนิ้วมืออาจได้รับ
บาดเจ็บโดยการเคลื่อนย้ายแผ่น!

2:

กระบอกสูบที่อยู่ภายใต้ความดัน
นอกจากนี้ยังจะต้องปิ ดสวิตช์

!
!

ข้อควรคำ�นึ ง!

อย่าเอาออกหรือปกปิ ดเครื่องหมายความปลอดภัย
แทนที่แทนที่สติก
๊ เกอร์ในกรณี ท่ค
ี วามเสียหาย!

1

!

Fig. 1
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ความปลอดภัยของการทำ�เครื่องหมาย

สภาพแวดล้อม



เป็ นไปได้ของพลังงานยังคงอยู่





อุปกรณ์ที่ล้าสมัยประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณค่าที่ควรจะนำ �ส่งเพื่อทำ�การรีไซเคิล
XX ส่งไปที่จุดเก็บที่เหมาะสมแยกต่างหากจากของเสียที่เหลือ
การก่อสร้างแบบแยกส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ช่วยให้สามารถถอดออกได้ง่ายในชิน
้ ส่วน
XX ส่งชิน
้ ส่วนเพื่อนำ �ไปรีไซเคิล.

5
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2.1

คุณสมบัติท่ส
ี ำ�คัญ

•

•
•

2.2

6

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสนับสนุนและสูญญากาศเป็ นความเร็วกระบอกจะปรับ วิธีการที่อุปกรณ์ง่ายๆ สามารถนำ �ไปปรับใช้ฉลากที่มีวัสดุแตกต่าง
กันและขนาด
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนภายในช่องสูญญากาศสามารถทำ�ความสะอาดด้วยแรงกระตุ้นแรงดันอากาศที่ส่วนท้ายของแต่ละ
โปรแกรม
สำ�หรับการดำ�เนินงานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เฟซแบบ 15 ขาหรือ 25 ขาอุปกรณ์ง่ายๆ ของ PLC (ควบคุมตรรกะ
โปรแกรม) ทปั จจัยการผลิตที่มีศักยภาพ ปั จจัยการผลิตและผลผลิตสามารถนำ �มาใช้

ข้อมูลทางเทคนิ ค
ประทับตราบน

การใช้

ความกว้างของฉลากใน มม
ความสูงของฉลากใน มม

มุมที่เป็ นไปได้ของการใช้
(เส้นแนวตัง้ )

A2+

4-63

A4+

5-80

A2+

20-116

10-63

45°-95°

ความดันอากาศอัด

4,5 bar

สินค้าในขัน
้ ตอนการติดฉลากแผ่น

ตายตัว

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์

จังหวะของกระบอกสูบสูบที่ห้าในมิลลิเมตร

ความลึกของการหดตัวความประทับตราจนถึงมิลลิเมตร
รอบเวลาเกี่ยวกับจังหวะ / นาที

ระยะทางในการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ถึงขอบของเครื่องพิมพ์ใน
มิลลิเมตร
การติดตัง้

ตารางที่ 1

ข้อมูลทางเทคนิค

การม้วน

เรียบ
30
5

25

240-270
แนวตัง้

10-80

A4+

20-116

2

2.3
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รายละเอียดสินค้า
การใช้งานคร่าวๆ
มุมมองด้านหน้ า

มุมมองด้านหลัง

5

6

15
16

7
8
9

2

12

17
18
19

10 13
11
3
14

1
Fig. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3 4

ภาพรวมอุปกรณ์ - มุมมองด้านหน้ า

เครื่องมะโนมีเตอร์บนหน่วยสนับสนุนความดันทางอากาศ
การตัง้ วาล์วช่วยเหลือในหน่วยความกดอากาศ
สกรู ลูกบิด สำ�หรับติดอุปกรณ์ง่ายๆ ไปยังเครื่องพิมพ์
ปิ ดเครื่อง วาล์ว
วาล์วปี กผีเสื้อสบ
ู แกว่ง - แกว่งใน
วาล์วปี กผีเสื้อสบ
ู แกว่ง - แกว่งออก
ยกกระบอกสบ
ู
แกว่งกระบอกสูบ
แผ่น (กำ�หนดเอง)
ผู้ถือแผ่น
ท่อเป่ าเพื่อสนับสนุนการเป่ า

Fig. 3

ภาพรวมอุปกรณ์ มุมมองด้านหลัง

12 ก่อนจ่ายคีย์
13 หมุด สำ�หรับตำ�แหน่งล็อคไปยังเครื่องพิมพ์
14 SUB-D 9 อินเตอร์เฟซไปยังเครื่องพิมพ์ลน
ิ้ ปี ก
ผีเสื้อ
15 สูญญากาศ
16 เป่ าแนวรับลิน
้ ปี กผีเสื้อ
17 เชื่อมต่ออัดอากาศ
18 PLC อินเตอร์เฟซ 15 พิน
19 PLC อินเตอร์เฟซ 25 พิน

8 2
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8

รายละเอียดสินค้า

เนื ้ อหาของการจัดส่ง
1
2
3
4
5
6
7

อุปกรณ์ง่ายๆ
ท่อเป่ า (ตามสัง่ )
สกรู(ส่วนหนึ่งของแผ่น)
แผ่น (ตามสัง่ )
สกรูที่จะติดระบบล็อคการขนส่ง
ระบบล็อคที่ การขนส่ง
เอกสาร

1
2
3
4
5
6

Fig. 4

i

!

เนื้อหาของการจัดส่ง

ประกาศ!
กรุณาเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมในกรณี ท่อ
ี ุปกรณ์ ง่ายๆต้องถูกส่งกลับ

ข้อควรคำ�นึ ง!

อุปกรณ์ และวัสดุการพิมพ์จะได้รับความเสียหายจากความชืน
้ และความชืน
้ แฉะ
XX ตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์ฉลากเฉพาะในสถานที่แห้งป้ องกันจากน้ำ �เข้าเครื่อง

3

3.1

9

การทำ�งาน

การเคลื่อนย้ายล็อค 3200

ล็อคการขนส่งของอุปกรณ์ง่ายๆ 3200 ปรับเคลื่อนย้ายชิน
้ ส่วนของอุปกรณ์ง่ายๆ ในการขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและ
อุบัติเหตุ

!
!

คำ�เตือน!

เข้าร่วมที่แหล่งจ่ายไฟเครื่องพิมพ์ตัดการเชื่อมต่อสัญญาณอากาศอัดถูกปิ ดก่อนที่จะเริ่มงานในการติดตัง้

คำ�เตือน!

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บและความเสียหายของอุปกรณ์ ง่ายๆ ในกรณี ท่ไี ม่ถูกต้องของการใช้และการดำ�เนิ นงาน
applicator คือการใช้เฉพาะในเครื่องพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ของcab ซีรีส์ A+

1
2
2
3
4

Fig. 5

ล็อคการขนส่ง

ถอดล็อคการเคลื่อนย้าย
1. คลายสกรู (2) ของล็อคการขนส่ง (3)
2. ถอดล็อคการเคลื่อนย้าย (3)

!

ข้อควรคำ�นึ ง!

ติดตัง้ การเคลื่อนย้ายทุกครัง้ ในกรณี ท่ม
ี ีการเคลื่อนย้าย
ให้ล็อคอุปกรณ์ และขันสกรูทุกครัง้ ที่มีการเคลื่อนย้าย
ติดล็อคการเคลื่อนย้าย
1. เปิ ดเบ้ากระบอกสูบแกว่ง (4) เพื่อให้ผู้ถือแผ่นที่ถูกต้องในการตัดออกจากการล็อคการเคลื่อนย้าย (3)
ที่อาจจะอยู่ในตำ�แหน่งแนวตัง้

2. ใส่ล็อคการขนส่ง (3) เพื่อให้หลุมในการล็อคการขนส่ง (3) มากกว่าหลุม (1) ทัง้ สองด้านของเบ้ากระบอกสูบแกว่ง
3. ขันสกรู (2)

10 3
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การทำ�งาน

มาตรฐานการดำ�เนิ นงาน

XX ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอกทัง้ หมด

XX โหลดวัสดุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบล็อคได้ล็อคอยู่ "โหลดฉลากและการถ่ายโอนริบบิน
้ "
XX เปิ ดวาล์ว ปิ ดเครื่อง

!

ข้อควรคำ�นึ ง!

XX ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแผ่นที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยฉลากเมื่อมีการเปลี่ยนในระบบอุปกรณ์ ง่ายๆ ของเครื่องพิมพ์ มิ
ฉะนั น
้ เซ็นเซอร์สูญญากาศอาจปรับเทียบบกพร่อง

XX เปิ ดการใช้งานเครื่องพิมพ์

i

ประกาศ!
ในกรณี ท่แ
ี ผ่นอยู่นอกตำ�แหน่ งเริ่มต้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนมันจะ รบกวน ขัน
้ ตอนและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ถึงข้อความข้อผิดพลาดในการแสดงผลของเครื่องพิมพ์

หากคุณกดปุ ่มหยุดชั่วคราวบนเครื่องพิมพ์ได้รับเป็ นข้อผิดพลาดและอุปกรณ์ ง่ายๆ จะย้ายเข้าไปอยู่ในตำ�แหน่ งเริ่มต้น
Applicator พร้อมสำ�หรับการทำ�งาน
XX กดปุ่มป้ อนที่เครื่องพิมพ์
ป้ อนการประสานถูกปล่อยออกฉลากมีการประมวลผลจะถูกลบออกด้วยตนเอง หลังจากนัน
้ ไม่กี่วินาทีเครื่องพิมพ์จะดำ�เนินการ
ป้ อนย้อนกลับสัน
้ ไปยังตำ�แหน่งที่ขอบด้านหน้ าของฉลากถัดไปที่บรรทัดการพิมพ์

i

ประกาศ!

ซิงค์ข้อมูลนอกจากนี ย
้ ังจะต้องมีการดำ�เนิ นการเมื่องานพิมพ์ท่ไี ด้รับการขัดจังหวะด้วยปุ ่มยกเลิก

ทำ�ข้อมูลให้ตรงกันไม่จำ�เป็ นเมื่อหัวพิมพ์ไม่ได้ถูกยกขึน
้ ระหว่างงานพิมพ์ นอกจากนี ย
้ ังใช้ถ้าเครื่องพิมพ์ถูกขับเคลื่อน
ออกระหว่างงานพิมพ์
XX เริ่มงานพิมพ์

XX เริ่มขัน
้ ตอนการติดฉลากผ่านทางอินเตอร์เฟซของ PLC

ข้อความผิดพลาดระหว่างขัน
้ ตอนการติดฉลากจะแสดงในการแสดงผลของเครื่องพิมพ์  4 ข้อความข้อผิดพลาด

3.3

!

การทำ�ความสะอาด
ข้อควรคำ�นึ ง!

ห้ามใช้สารละลายและสารกัดกร่อน
XX ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยการทำ�ความสะอาดได้หลาย
วัตถุประสงค์

XX สิ่งทเกิดดขึ้นประจำ�ในการทำ�งานเป็ นไปได้ว่าฝุ่นละอองที่สะสม
อยู่และแยกฉลาก เอาออกโดยแปรงขนอ่อนและ / หรือเครื่องดูด
ฝุ่น
XX โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระดาษฟอยล์สไลด์ (1) อาจจะเกิดคราบ
เปรอะเปื้ อน ควรได้รับการดูแลรักษาที่ดีและการจัดการของ
ฉลากที่มีความจำ�เป็ นในการทำ�ความสะอาดพื้นผิวของกระดาษ
ฟอยล์สไลด์ในช่วงเวลาปกติ

1
Fig. 6

ทำ�ความสะอาดแผ่นด้วยกระดาษฟอยล์สไลด์

4
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ข้อความข้อผิดพลาด

ข้อความข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

สำ�หรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์ (เช่น 'กระดาษหมด', 'ริบบิน
้ หมด' ฯลฯ ) คู่มือ  การดำ�เนินการของ
ของเครื่องพิมพ์
การรักษาข้อผิดพลาด :

XX ยกเลิกผลข้อผิดพลาด

XX กดปุ่มป้ อนเพื่อประสานฉลากข้อมูลให้ลอกเอาป้ ายออกด้วยตนเอง
XX กดปุ่มหยุดชัว
่ คราวเพื่อออกจากข้อผิดพลาดของสถานะ

หลังจากที่การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลากที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดจะได้รับการทำ�ซ้ำ�

4.2

ข้อความข้อผิดพลาดของอุปกรณ์

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยภาพรวมของข้อความผิดพลาดและสาเหตุที่เป็ นไปได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นวิธีการที่จะแก้ไข
ปั ญหา:
ข้อความข้อผิดพลาด
Air pressure
ins.
Host stop/ error
Label not depos.
Lower position

Refl. sensor blk.

Upper position

Vac. plate empty

สาเหตุท่เี ป็ นไปได้
ปิ ดสวิตช์การอัดอากาศ

วิธีการแก้ปัญหา
ตรวจสอบวาล์ว ปิ ดเครื่อง

ขัน
้ ตอนการติดฉลากที่ได้รับการขัดขวาง
โดยสัญญาณหยุดผ่านทางอินเตอร์เฟซของ
PLC
ฉลากยังไม่ได้ถูกวางไว้บนผลิตภัณฑ์; หลัง
จากที่แผ่นได้ย้ายกลับฉลากยังคงเกาะติด
บนแผ่น
แผ่นยังไม่ถึงตำ�แหน่งการติดฉลากอยู่
ภายใน 2วินาที หลังจากการเคลื่อนไหว
ของแผ่นเริ่มต้น

ติดป้ ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในกรณีที่จำ�เป็ น

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานะสวิทช์
ที่เซ็นเซอร์บนที่กระบอกสูบระหว่างการ
เริ่มต้นของกระบวนการการติดฉลากและ
สัญญาณจากเซ็นเซอร์ตำ�แหน่งการติดฉลาก
แผ่นยังไม่ถึงตำ�แหน่งเริ่มต้นอยู่ภายใน
2วินาทีแผ่นหลังจากที่มีการออกจาก
ตำ�แหน่งการติดฉลาก; หรือแผ่นได้ลาออก
จากตำ�แหน่งเริ่มต้นไม่ได้รับอนุญาต
ฉลากยังไม่รับการหยิบขึ้นมาอย่างถูกต้อง
โดยแผ่น; หรือฉลากตกลงปิ ดแผ่นก่อนที่
มันจะถูกวางลงบนผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 2 ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ง่ายๆ

ติดป้ ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในกรณีที่เป็ นไปได้
ตรวจสอบการปรับนิวเมติก (esp. วาล์วปี กผีเสื้อล่าง
ของกระบอกสูบ);
ตรวจสอบอุปกรณ์ง่ายๆสำ�หรับความหนักเบาของ
กลไก;

ตรวจสอบเซ็นเซอร์ (บริการ) การติดฉลากตำ�แหน่ง;
ฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
ตรวจสอบเซ็นเซอร์ (บริการ)

ตรวจสอบการปรับนิวเมติก (esp. วาล์วปี กผีเสื้อบน
ของกระบอกสูบ);
ฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

ถ้าเป็ นไปได้ให้วางฉลาก 'สูญหาย' ลงบนผลิตภัณฑ์
ด้วยตนเอง
มิฉะนัน
้ หยุดงานพิมพ์และการเริ่มต้นอีกครัง้ กับ
พารามิเตอร์ที่ปรับ (เช่นนับ)

หากมีข้อผิดเกิดขึ้นอีก ตรวจสอบการจัดตำ�แหน่งรอง
การปรับตัวของสูญญากาศและอากาศการสนับสนุน
และการตัง้ ค่าของตำ�แหน่งลอก

การรักษาข้อผิดพลาด :

XX ยกเลิกผลข้อผิดพลาด

XX กดปุ่มหยุดชัว
่ คราวเพื่อออกจากข้อผิดพลาดของสถานะ

!

ข้อควรคำ�นึ ง!

แผ่นจะถูกย้ายทันทีไปในตำ�แหน่ งที่เริ่มต้น!

ระวังอันตรายจากมือและนิ ว
้ มือโดยการเคลื่อนย้ายแผ่น!

XX อย่าเข้าถึงในโซนของแผ่นเคลื่อนที่และถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย อย่าสวมเสือ
้ ผ้าหลวม และถอดเครื่อง
ประดับออก

หลังจากที่การแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์ฉลากที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถทำ�ซ้ำ�โดยไม่ต้องเริ่มต้นงานพิมพ์ใหม่
XX ในโหมดโปรแกรมที่ "ใช้ / พิมพ์" ส่งสัญญาณ "พิมพ์ป้ายผนึกแรก" หรือกดปุ่มก่อนจ่ายก่อนที่จะเริ่มการดำ�เนินรอบ
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ใบอนุญาต

คำ�ประกาศการจดทะเบียน ECของ บริษัท

Gesellschaft für
Computerund AutomationsBausteine mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Germany

คำ�ประกาศการจดทะเบียน ECของ บริษัท
พร้อมกันนี้เราขอประกาศว่าดังต่อไปนี้ "เครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์บางส่วน" เป็ นผลมาจากการออกแบบการก่อสร้างและรุ่นใส่ในการ
หมุนเวียนสอดคล้องกับความต้องการที่สำ�คัญของ Directive 2006/42/EC เครื่องจักร:
ภาคผนวก I มาตรา 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.2, 1.5.2, 1.5.8, 1.6.3, 1.7

"เครื่องจักรส่วนที่เสร็จสมบูรณ์" นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Directive 2004/108/EC เกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกันไฟฟ้ า

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่กำ�หนดด้านล่างใด ๆ คำ�สัง่ นี้จะช่วยทำ�ที่
ไม่ถูกต้อง
อุปกรณ์:
ชนิด:

ประยุกต์ EC ระเบียบและบรรทัดฐาน:

Applicator
A3200

คำ�สั่ง2006/42/EC เครื่องจักร

•

ผู้มีอำ�นาจที่จะรวบรวมไฟล์เทคนิค :

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

เซ็นสัญญากับและในนามของผู้ผลิต :

Sömmerda, 05.04.2013

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

•

EN ISO 12100:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A12:2011+A1:2010

Erwin Fascher

กรรมการผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกนำ �เข้ามาให้บริการจนกว่าเครื่องจักรเป็ นที่สุดท้ายก็คือการได้รับการจัดตัง้ ขึ้นได้รับการประกาศให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของคำ�สัง่ เครื่องจักร
เอกสารตามภาคผนวก BVII เป็ นส่วนหนึ่งจากเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์จะถูกสร้างขึ้นและจะส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีการร้องขอ
ในทุกชนิดทางอิเล็กทรอนิกส์
การรับรองมาตรฐานตาม คำ�สัง่ 2004/108/EC เกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกันไฟฟ้ าในหน้ าถัดไป
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ใบอนุญาต

การประกาศความสอดคล้อง EC

Gesellschaft für
Computerund AutomationsBausteine mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Germany

การประกาศความสอดคล้อง EC
พร้อมกันนี้เราขอประกาศว่าเป็ นผลมาจากลักษณะที่อุปกรณ์ที่กำ�หนดไว้ด้านล่างนี้ได้รับการออกแบบประเภทของการก่อสร้างและ
อุปกรณ์ที่เป็ นผลให้ได้ถูกนำ �มาในตลาดทัว
่ ไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพื้นฐานของกฎ EC กับ ความปลอดภัยและสุขภาพ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่กำ�หนดด้านล่างใด ๆ คำ�สัง่ นี้จะจึงช่วยทำ�ที่
ไม่ถูกต้อง
อุปกรณ์:

Applicator

ประยุกต์ EC ระเบียบและบรรทัดฐาน:

บรรทัดฐานที่ใช้ในการประยุกต์:

ชนิด:

A3200

Directive 2004/108/EC relating to electromagnetic compatibility •
•
•

EN 55022:2010
EN 55024:2010

EN 61000-6-2:2005

เซ็นสัญญากับและในนามของผู้ผลิต:

Sömmerda, 05.04.2013

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
กรรมการผู้จัดการ

