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Bevezetés, garanciális feltételek és CE minősítés
Bevezetés
A Fast & Fluid Management (F&FM) rázógépének kiválasztásával Ön egy olyan egy olyan
termék mellett döntött, mely intenzív kutatómunka eredménye. A felhasznált anyagok és a
megmunkálás legmagasabb minősége és a modern ergonomikus tervezés hosszú élettartamot
és felhasználóbarát jellemzők magas szintjét garantálják.

Garancia
Jelen garanciális feltételekben a 'F&FM' alatt a Fast & Fluid Management értendő. A garanciális
feltételek részét képezik a F&FM általános szállítási feltételeinek, és az alábbiak szerint összegezhetőek (az általános szállítási feltételeket megkaphatja a F&FM-től).
F&FM garantálja az általa szállított berendezések hibátlan működését egy éves időtartamra,
kivéve azt az esetet, amikor a meghibásodás normál kopás és elhasználódás eredménye. A
meghibásodott berendezés esetében a garanciális feltételek meglétére irányuló, F&FM által
végrehajtott bevizsgálás költségét a másik fél köteles állni, ha bebizonyosodik, hogy a
meghibásodás nem tartozik a garanciális körbe. Ha a meghibásodás a garanciális körbe
tartozik, akkor F&FM leszállít egy azonos, vagy egyenértékű berendezést az általános szállítási
feltételeknek 6. pontjának megfelelően. Az itt leírt garanciális kötelezettség akkor áll fenn, ha
a F&FM által szállított termék működtetése a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint történt.
A garanciával összefüggő idő, beleértve az utazás idejét, utazási- és szállásköltségeket az
érvényes díjtáblázat alapján számlázzuk.
A fentiektől eltérően F&FM nem vállal garanciát, ha:
1. A másik fél vagy egy harmadik fél javításokat végzett vagy kísérelt meg, ha csak F&FM
előzetesen visszautasította a készülék elfogadható áron történő megjavítását;
2. F&FM igazolja, hogy a kifogásolt meghibásodás nem lép fel a termék tesztelése során;
3. A másik fél elmulasztja a meghibásodás azonnali bejelentését (ha lehetséges levélben
és/vagy faxon, teljes körű pontos leírást adva) F&FM felé, illetve ha nem követi teljesen a
F&FM előírásait;
4. A másik fél nem megfelelően kezeli és használja a berendezést eltérően a F&FM
előírásaitól;
5. A megrongálódás a F&FM hatáskörén kívül eső esemény következménye, mely a szállítás
vagy az üzembe helyezés közben következett be.

CE minősítés
A berendezés CE minősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a gép megfelel a legfontosabb
biztonsági és higiéniai feltételeknek. A tervezés során figyelembe vett irányelveket megtalálja
a www.fast-fluid.com weboldalon.
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Az SK
K450 / SK550
0 felép
pítése
1. Fedél
2. Billentyűzet és Vés
szleállító go
omb
3. Transzfo
ormátor
4. Áramkö
öri panel
5. Levehettő első burk
kolat
6. Kannasz
zorító lap
7. Zajcsök
kkentő szerrelvény
8. Szuper merevítő – felfüggesz
ztés
9. Ajtófoga
antyú
10. Rázató
ó keret
11. Kannaasztal
12. Kannabehelyező perem
13. Excentter tengely
14. Rázógé
ép motor és ékszíj
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Biztonsági utasítások
Általános biztonsági előírások
Figyelem! Mielőtt beüzemeli a berendezést és beállítja a
működtetéshez, kérjük olvassa el alaposan ezeket az előírásokat.
Ez az Ön biztonságát is szolgálja és a berendezést is megóvja a
szükségtelen megrongálódástól.
A gyártó elhárítja felelősségét, amennyiben a lenti előírásokat nem követik:
1. Ha a gép megrongálódott (pl. szállítás során), ne kísérelje meg üzembe helyezni. Ha
kétsége van efelől, kérjük lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy a F&FM szerviz részlegével.
2. A berendezést szigorúan a beüzemelési előírásoknak megfelelően kell elhelyezni és
csatlakoztatni.
3. Figyelembe kell venni a helyi biztonsági előírásokat és utasításokat.
4. A gépet csak földelt 220-240V/16A/50Hz fali csatlakozóba szabad csatlakoztatni
összhangban az előírásokkal.
5. A felhasználóknak oda kell figyelniük arra, hogy a gépet jó állapotban tartsák. A
meghibásodott alkatrészeket ki kell cserélni.
6. Az ajtókat be kell zárni és a burkolatot nem szabad eltávolítani normál működtetés esetén
a sérülések elkerülése végett.
7. Szerelési tevékenységet (a rutin karbantartás és beállítások kivételével) csak hivatott
szerelő végezzen. Minden szerelési tevékenység előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel ki lett húzva.

Speciális biztonsági előírások a felhasználói kézikönyvben
Figyelem! A rázókeret rögzítő helytelen eltávolítása az Ön SK450 /
SK550 készüléke súlyos meghibásodásához vezet működtetés
közben. Kérjük vigyázzon!
Figyelem! Az SK450 / SK550 csak 220-240V/16A/50Hz hálózathoz
csatlakoztatható a megrongálódás elkerülése érdekében.
Figyelem! Ne használja a vészleállítót csak valós veszélyhelyzetben.
Miután a vészleállítót megnyomta, várjon legalább 15 másodpercet
mielőtt feloldja (az óramutató járásával megegyező irányba
fordítsa). Az SK450 / SK550 alaphelyzetbe áll és felengedi a kannát.
Figyelem! MOZGÓ ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK! Mindig
kapcsolja ki az áramellátást (pl. a vészleállító benyomásával) mielőtt
mozgó alkatrészekhez nyúlna.

V. 04-2013

5. oldal

Fast & Fluid Management B.V. – SK450 / SK550

Beüzemelés
1. lépés – A gép kicsomagolása és a rázókeret rögzítő
kilazítása

>

Vegye le a kartont és
a műanyag fóliát. Keresse meg a rázókeretet rögzítő anyákat a
készülék mindkét oldalán.

>

Csavarja ki az anyákat
17-es villáskulccsal.

Az anyák eltávolításakor a
rázókeret
rögzítő
fahasábja fellazul.

Vigyázzon, hogy ne sértse meg a SK450 / SK550-jének belsejét és
felületét az alkalmazott eszközökkel kicsomagoláskor. Figyeljen rá,
hogy ne zárja be véletlenül az ajtót mielőtt befejezi az üzembe
helyezést, mert azt csak bekapcsolt állapotban lehet újra kinyitni.

2. lépés – A rázókeret rögzítő eltávolítása

>

Húzza ki a kötelet
annak érdekében, hogy
a rázó-keret rögzítő
fellazult alkatrészeit eltávolítsa.

>

Győződjön meg arról,
hogy az összes fellazult
alkatrész
eltávolításra
került – két csavar és két
fahasáb.

Csatlakoztassa az SK350et az elektromos hálózathoz, mielőtt bezárja az
ajtót.

Figyelem! A rázókeret rögzítő helytelen eltávolítása az Ön SK450 /
SK 550 készüléke súlyos meghibásodásához vezet működtetés
közben. Kérjük vigyázzon!
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Tegye el a rázókeret rögzítőt későbbi használatra, mivel az
elengedhetetlen a helyes szállításhoz.

3. lépés – A rázógép levétele a szállítókeretéről

>

Tolja a gépet a raklapról a
földre.

Tolja a gépet a végleges
helyére

Az optimális keverési eredmény és halk működés érdekében alapvető
fontosságú a készülék helyes szintezése és az állítható lábak
rögzítése.

4. lépés – A gép végső működési helyére való beállítása

>

Csavarja le a lábakat
kellően ahhoz, hogy a
gép felemelkedjen a
görgőkről.

>

Gondosan állítsa vízszintbe a gépet (az állítható
lábakkal)

Fixálja a lábakat a meneten lévő anyák megszorításával.

Javaslat: mielőtt rögzíti az állítható lábakat indítson el egy rázóciklust
kis töltettel (<5kg). Ellenőrizze a négy lábat, hogy azok mindegyike
eléri a padlót mialatt az SK450 / SK550 működik, és ezután rögzítse
azokat.
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5. lépés – Elektromos csatlakoztatás

>

Csatlakoztassa a hálózati
kábelt a készülék hátulján
található csatlakozóba.

Győződjön meg arról, hogy a
vészleállító fel van engedve
(fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba).

Figyelem! Csak 220-240V/16A/50Hz hálózathoz csatlakoztatható a
megrongálódás elkerülése érdekében.
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Működ
dtetés
A – Műk
ködtetés
s első alkalomm
mal
Figyelem
m! Mielőttt működte
eti az SK450 / SK
K550-jét e
első alkallommal,
kérjük győződjön
n meg ról a, hogy a rázókeret rögzítő
ő helyese
en el lett
távolítva
a. (a 6. olldalon leíírtaknak megfelelő
m
ően)

1. lépé
és – SK4
450 / SK
K550 be kapcsolá
ása

Fordítsa a vészleá
állítót az
óramutattó járásáv
val megegyező irányba fe
eloldásához: a „P
Power” feliratú LED
felgyullad
d (bekapcsolva).

Fordíítsa a vész
zleállítót az
z óramutattó járásával
mege
egyező irán
nyba feloldá
ásához. A g
gép automa
atikusa
an bekapc
csol, amennyiben az elektromo
os
csatla
akozót a rázógép hátulján csattlakoztatta a
220-2
240V hálóz
zati fali csa
atlakozóhozz. A „Power”
felira tú LED felg
gyullad (bek
kapcsolva)..
A gép
p készenlétti állapotba
an van. A v
vezérlőpane
elen b
bármelyik gomb
g
megn
nyomásako
or a gép fe
elébred
d a készenléti állapotb
ból.
Megje
egyezzük, hogy norm
mális műkö
ödtetés alatt
nem szükséges
s soha sem
m kikapcso lni a gépe
et.
Csak egy módja
a van a gé
ép kikapcso
olásának (p
pl.
karba
antartáskorr): a háló
ózati csatla
akozó kábel
kihúzzásával a gép hátulján
n.

Figyelem
m! Csak 220-240V/
/16A/50
0Hz hálózathoz csa
atlakoztatható a
megrong
gálódás elkerülése
e
e érdekéb
ben.
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2. lépé
és – Kan
nnák és egyéb ttárolóedé
ények pontos e lhelyezé
ése

>

Helyezze
en el egy vagy
több kannát a kannak
tartó gra
avitációs középk
pontjába
an a csav
varorsók közö
ött.

>

Helyezz e el hézagoló tárcsát a fedélen, hogy elkerülje elmozdulás
sát működés k
közben.

Vegye le a kan
nna fülét,
mielőttt elkezdi rá
ázatni. Ha
több m
mint egy ka
annát kevertet,, használjon ragasztószala
agot.

3. lépés
s – SK45
50 / SK5
550 Vezzérlőpanel

Nagys
számú felha
asználói beállítás áll re
endelkezés
sre a Felhas
sználói Mód
d Menüben.

V. 04-2013

10. oldall

Fast & Fluid Mana
agement B.V
V. – SK450 / SK550
S

B - Az S
SK450 / SK550 működttetése
1. lépé
és – Helyezze be a kann
nát, vála
assza ki a rázássi időt és
s
nyomja meg a start gombot
g

>

Helyezze
e be a kan
nnát
a kanna
aasztalra középre és
s tegye rá
á a
hézagoló
ó tárcsát és
akassza rá a kampót a
kanna fülére.

>

Zárja be az ajtót. Ha a
SK450 / S
SK550 készüléke
elektromo
os ajtóval van
felszerelve
e,
ne
tegyen
t
semmit, m
mert az ajtó később fog
g automatikusan
bezáródni .

Válassza
a ki a helye
es programot é
és nyomja meg a
kívánt iidőzítő gom
mbot. A
kannaszzorítás és keverés
automattikusan elin
ndul.

Figyelem
m! A keve
erési prog
gram nem
m indul el,, ha az ajjtó nincs bezárva.

2. lépé
és – A program befejez ődött, vagy
v
magszakítá
ásra került,
kanna kivétele
e

>

A keverési progrram
megszak
kításához
nyomja meg a stop
s
gombot. A vészleállítót
csak valós vészhe
elyzetben m
működtesse
e.

>

Mikor a p
program befejeb
ződik vag
gy megszak
kításra
került a sstop gombb
bal az
SK450 / S
SK550 felo
oldja a
szorítókatt automatik
kusan.

Nyissa k
ki az ajtót és vegye
ki a kan nát.

Figyelem
m! Ne has
sználja a v
vészleállítót csak valós ves
szélyhely
yzetben.
Miután a vészleálllítót meg
gnyomta,, várjon le
egalább 1
15 másod
dpercet
mielőtt feloldja
f
(a
az óramu
utatóval megegyez
m
ző irányb
ba fordítsa),
ezután nyomja
n
meg
m
az Álllj & Fel! gombot
g
a kanna fe
elengedés
séhez.
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C – Az SK450 / SK550 felhaszználói ala
apbeállíttásai
oftver beállíításai elvég
gezhetők a vezérlőpan
nel kijelzőjé
ének és
Az SK450 / SK550 biizonyos szo
gombjaina
ak használa
atával. A Fe
elhasználói Mód Menüb
be való belépéshez ny
yomja meg a
vészleállító
ót, majd feloldás közb
ben tartsa l enyomva a programválasztó (P)) gombot.
A Felhasználóii Mód Men
nübe történ
nő
belé
épéskor a kijelzőn az SK 55
50
kész
zülékének keverési ciklusait és
é
telje
es használa
ati idejét mutatja.
Nyomja meg a program
mválasztót a
felhasználói m
menüben való
v
tovább
blépé
éshez.

U2 – A
Ajtó nyittása és zárása
z

Nyittva

Zárva

Az U2
U opciót a
az ajtó kéz
zi nyitásáho
oz
vagy
y zárásáh
hoz haszn
nálhatja. Ez
E
szük
kséges lehe
et egy áramkimaradá
ás
esettén, vagy a
amikor kikapcsolt álla
apotb
ban véletlen
nül bezáród
dik az ajtó.

U3 – S
Szorítóla
ap mozgatása

Le

Fel

Az U3 opcióv
val a kannaszorító la
ap
fel- illetve le
e mozgatá
ását végez
zhetjük. Ez ak
kkor lehet szükséges,
amikor a kan
nnaszorító beszorul a
felső
ő vagy alsó
ó állásban.

U4 – K
Készenlé
étbe állás ideje

Az U4
U opcióva
al beállíthattó az az idő
ő,
ame
ely elteltév
vel a készü
ülék készen
nléti módba áll á
át.
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Karbantartás
Tartsa SK450 / SK550-jét tisztán,
festékmaradékoktól mentesen

>

Törölje le a kiömlött festékmaradványokat az öszszes hozzáférhető részről
(különösen a szorítólapok
csavarorsóiról).
Csak híg mosószereket és
Teflon spray-t használjon.

Bár az SK450 / SK550-et teljesen karbantartásmentesre
tervezték, a mozgó részek
időszakos zsírozása biztosítja,
hogy a gép teljesítménye az
eredeti marad.

Figyelem! MOZGÓ ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK!
Mindig kapcsolja ki az áramellátást (pl. a vészleállító
benyomásával) mielőtt mozgó alkatrészekhez nyúlna.
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Probléma megoldás
Bevezetés
Mielőtt hívná a gép szállítóját vagy a szakszervizt kérjük ellenőrizze, hogy önmaga meg tudja-e oldani a
problémát. Ha nem, akkor hívja fel a szakszervizt tanácsért. Legyen előkészítve a típusszám és a
sorozatszám (ezek a gép hátulján egy ezüstszínű matricáról olvashatóak le). Használja a lenti
problémamegoldó lapot ahhoz, hogy megítélje, hogy a problémát Önmaga meg tudja-e oldani vagy
szervizhívás szükséges. Soha ne távolítsa el az oldalsó burkolatot önmaga, ez csak képzett szerviz
személyzet részére megengedett.

Figyelem! MOZGÓ ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK!
Mindig kapcsolja ki az áramellátást (pl. a vészleállító
benyomásával) mielőtt mozgó alkatrészekhez nyúlna.

Problémamegoldás
Hibajelenség

Ok

Teendő

A kijelző üres, nem történik Nincs elektromos áram.
semmi a gombok megnyoA vészleállító le van nyomva
másakor

Ellenőrizze az elektromosságot

A gép feszültség alatt van,
de nem működik.

Az gép ajtaja nyitva van

Zárja be az ajtót

A vészleállító be van nyomva

Fordítsa el a vészleállítót az
óramutató irányába

A gép túlterhelt

Csökkentse a súlyt (max. 40
kg)

Biztosíték kiégett

Kapcsolja ki a gépet és cserélje
ki a biztosítékot

Az ajtókapcsoló meghibásodott

Hívja a szervizt

A billentyűzet hibás

Hívja a szervizt

Az alaplap hibás

Hívja a szervizt

A kanna helytelenül lett betéve

Középpontozza a kannát

A gép nincs vízszintben

Vízszintezze a gépet

Az állítható lábak helytelenül
lettek beállítva

Állítsa be a lábakat úgy, hogy
azok megfelelően alátámasszák
a gépet és rögzítse azokat.

A merevítés felfüggesztései
megrongálódtak

Hívja a szervizt

A szorítólap lemegy, de
utána semmi sem történik

A keverőmotor vagy egy
vezeték meghibásodott

Hívja a szervizt

A szorítólap nem megy le

A szorítólap beszorult

Használja az U3 opciót a
Felhasználói Menüben

Egy biztosíték kiégett

Kapcsolja ki a gépet és cserélje
ki a biztosítékot

Túlzott rázkódás keverés
közben

V. 04-2013
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A gép elindítja a rázást,
mielőtt a kanna meg lenne
szorítva

Túl nagy csavarorsó ellenállás

Tisztítsa meg a csavarorsókat
és kenje meg zsírral

A szorítólap hibásan van
beállítva

Hívja a szervizt

Az edény túl kicsi

Használjon magasabb edényt

Az edény túl gyenge (eltört)

Használjon erősebb edényt vagy
a szorítóerő csökkentéséhez
hívja a szervizt

Túl nagy mechanikai ellenállás

Tisztítsa meg a csavarorsókat
és kenje meg zsírral

A szorítólap nem megy fel
keverés után.

A szorítólap beszorult

Használja az U3 opciót a
Felhasználói Menüben. Ha a
hiba nem szűnik meg, hívja a
szervizt.

A szorítópofák feloldanak
keverés közben

A kanna(ák) nincsenek
megfelelően központozva

Helyezze a kanná(ka)t a
gravitációs középpontba.

A szorítólap lemegy, majd
feljön keverés nélkül.
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Hibakódok
Kód

Hiba leírása

Teendő

E01

A kannaszorító motor ereje túl gyenge,
vagy rossza az elektromos bekötés

Hívja a szervizt

E02

Nem érhető el a beállított minimális
kannaszorítási nyomás

Hívja a szervizt

E03

Az ajtó kinyílt keverés közben vagy az
ajtókapcsoló hibás

Tartsa az ajtót bezárva keverés közben.
Ha nem szűnik meg a hiba, hívja a
szervizt

E04 E06

SK550 alaplap 5V vagy 12V áramkör
túlterhelés

Hívja a szervizt

E07

A szorítólap elérte a minimum állást

Helyezzen be (magasabb) edényt

E08

A kanna megrogyott keverés közben

Használjon kevésbé törékeny kannát

E09

Túlterhelt alkatrész

Hívja a szervizt

E10

Nem érkeztek impulzusok a kódolótól

Hívja a szervizt

E12

A 100V áramellátás T5 (turbó FET)-je
meghibásodott

Hívja a szervizt

E18

A szorítólap felemelkedett vagy fellazult
keverés közben

Ellenőrizze a kanna pozícióját

E20 E33

Az SK550 alaplap egyik alkatrésze
túlhevült (> 90°C)

Tartson szünetet a hűlés érdekében,
ellenőrizze a gép szellőzését. Ha nem
szűnik meg a hiba, hívja a szervizt

E41

EEPROM olvasási hiba

Állítsa vissza a gép alapbeállításait. Ha
nem szűnik meg a hiba, hívja a szervizt

E71

SK550 alaplap meghibásodott (T7 vagy
T10)

Hívja a szervizt

E89

SK550 alaplap meghibásodott (T8 vagy
T9)

Hívja a szervizt

E99

A rázómotor vagy a kábelezés
rövidzárlatos

Hívja a szervizt

E100

SK550 alaplap meghibásodott (fő motor
áramellátás)

Hívja a szervizt

E101

A bemeneti feszültség túl magas

Ellenőrizze az áramellátást. Ha nem
szűnik meg a hiba, hívja a szervizt

E102

A bemeneti feszültség túl alacsony

Ellenőrizze az áramellátást. Ha nem
szűnik meg a hiba, hívja a szervizt
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Szerviz és Támogatás
Kapcsolatba léphet a helyi beszállítójával, a hazai szakszervizzel, vagy közvetlenül a gyártóval
is, ha szükséges. Ha a gyártót keresi meg, készítse elő a készülék pontos típusát és
sorozatszámát. Ezeket a készüléken található adattábláról olvashat le.
További információért keresse fel weboldalunkat a www.fast-fluid.com –ot.

Biztosítékok
Az SK450 / SK550 hátoldalán található biztosíték cseréje.

>

Húzza ki a csatlakozókábelt és húzza ki a biztosítéktáblát.
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A belül lévő biztosíték a (kiégett) kicserélendő, a külső egy
tartalék, amivel kicserélheti.

Dobja ki a kiégett biztosítékot,
és időben gondoskodjék arról,
hogy beszerezzen egy új 5x20
/T10A (lassú) típusú tartalék
biztosítékot. Ha a probléma
nem szűnik meg, ellenőrizze
az elektromos hálózat esetleges feszültségingadozásait.
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Specifikáció
Maximális termék tömeg

40 kg

Időzítő

Elektronikus / programozható

Maximális termék méret (Mag x Szél x Mély)

45 x 35 x 35 cm

Minimális termék magasság

7 cm

Kannaszorítás

Automatikus

Kannaszorítási nyomás

Változtatható

Ajtó

Belső elhúzható ajtó

Rázási sebesség

Változtatható max. 720 ciklus/perc-ig

Görgős asztal

Opció

Nagyméretű kannatartó

Sztenderd

A berendezés mérete (Mag x Szél x Mély)

116 x 72 x 61 cm

A berendezés (üres) tömege

180 kg

Rendelhető színek

Oldalsó panelek rendelhetőek minden (RAL)
színben (középső szekció RAL 7042)

Teljesítmény

750 W

Áram betáplálás

230 V / 16 A / 50 Hz vagy
110 V / 25 A / 60 Hz / 50 Hz

CE minősített és szabadalommal védett.
A specifikáció megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
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Elektromos bekötési ábra
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Hozzájárulás a Környezet Védelméhez
Csomagoló anyagok
A csomagolás a termék védelmét szolgálja a szállítás közbeni megrongálódástól. A
csomagolóanyagokat úgy választottuk ki, hogy az a legkevesebb hatással legyen a környezetre
és újrahasznosíthatóak legyenek.
A csomagolóanyagok újra felhasználása anyagtakarékos és csökkenti a szemét képződését.
Általánosságban mondva, a beszállítója elviszi a csomagolást.

A berendezés megsemmisítése
A megsemmisíteni kívánt berendezések általában még tartalmaznak értékes részeket. Érdemes
ezért a kidobás előtt megkérdezni beszállítóját, hogy visszaveszi-e a gépet, mielőtt azt egy túl
méretes szemetesbe tenné. Amennyiben nem, érdeklődjön a helyi hatóságoknál, vagy
kérdezzen meg egy alapanyag kereskedőt, hogy milyen lehetőség van az anyagok
újrahasznosítására (pl. fémrészek feldolgozása, elektromos alkatrészek és műanyag részek.
További információkat ld. lent.

>

A vörössel jelzett részek
ABS-ből készültek. Ezek
újra feldolgozhatóak.
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A vörös téglalapon (a gép
előoldalán) belül elektromos
alkatrészek találhatók, melyek újra feldolgozhatók.

20. oldal

Fast & Fluid Management B.V. – SK450 / SK550

© Fast & Fluid, 2013
www.Fast-Fluid.com

V. 04-2013

21. oldal

