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© Fast & Fluid Management B.V.
Az útmutatót – vagy annak bármely részét – a Fast & Fluid Management B.V. vállalat elzetes írásbeli engedélye nélkül tilos
sokszorosítani, visszakeres rendszerben tárolni, illetve bármilyen módon terjeszteni vagy továbbítani, ideértve az
elektronikus másolást, mechanikus másolást, fénymásolást, rögzítést és egyéb módszereket is.
Az útmutató mszakilag pontatlan információkat és tipográfiai hibákat tartalmazhat.
A Fast & Fluid Management B.V. fenntartja a jogot, hogy idrl idre felülvizsgálja az útmutató tartalmát a Fast & Fluid
Management B.V. vállalatot terhel értesítési kötelezettség terhe nélkül.
Az útmutatóban található értékeket és adatokat gondosan állítottuk össze, ezek azonban átlagos értékek. Az értékek soha nem
tekinthetk teljesen pontos adatnak, ezért a Fast & Fluid Management B.V. kizárja a felelsséget a jelen útmutatóban közölt
adatokra hagyatkozásból, illetve a jelen útmutatóban meghatározott termékek, folyamatok és berendezések használatából
ered károkért. A Fast & Fluid Management B.V. nem garantálja, hogy a jelen útmutatóban meghatározott információk,
termékek, folyamatok és berendezések használata nem sérti harmadik felek szabadalmi oltalmait és jogait. Az útmutatóban
közölt információk nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy saját kísérletei és tesztjei segítségével
gyzdjön meg a gép mködésének hatékonyságáról.
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Tudnivalók az útmutatóról
Az útmutatóban az alábbi mveletek elvégzéséhez szükséges információk találhatók:
- a gép telepítése
- a gép üzemeltetése
- alapszint karbantartás
- apró hibák javítása.
Az X-Smart modellre és annak összes verziójára „gép” kifejezéssel hivatkozunk az útmutatóban.
Az útmutató az eredeti utasításokat tartalmazza. Az útmutató eredetileg angol nyelven íródott.

Megjegyzés
A kicsomagolási és telepítési eljárásokat lásd a különálló telepítési útmutatóban.

1.1

Az útmutató használata és értelmezése
1. Tekintse át az útmutató tartalomjegyzékét és felépítését.
2. Olvassa el figyelmesen a biztonságról szóló fejezetet (szükség esetén többször is), amíg világosan meg nem
érti az összes utasítást. Lásd: § 2.
3. Hajtsa végre a mveleteket a megadott sorrendben.

1.2

Verzióinformációk
/i

Kiadás

Szerkes Ellenr
zt
zés

Dátum

Leírás

1.0

ET

TB

02/2013

Els kiadás

1.1

ET

TB

06/2013

X-Smart karbantartó készlet mellékelve

1,2

ET

TB

06/2014

Tanúsítvány és egyéb módosítások
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Biztonság

FIGYELMEZTETÉS
A gép telepítése és használata eltt olvassa el az útmutatót. Ellenkez esetben fennállhat a (súlyos
vagy halálos kimenetel) személyi sérülések és az anyagi károk veszélye.

2.1

Rendeltetésszer felhasználás
A gép színezanyagok kannába történ adagolására használható. A gépet szigorúan tilos ettl eltér célra
használni.

2.2

Felelsség
Gépeink és tartozékaink teljes mértékben megfelelnek a CE-elírásoknak. Az esetleges módosítások a CE
biztonsági követelményeknek való megfelelség érvénytelenítését eredményezhetik, ezért a gépet tilos
bármilyen formában módosítani A Fast & Fluid Management B.V. nem vállal felelsséget a gép és/vagy annak
tartozékainak ügyfél vagy harmadik felek általi módosításáért.
A Fast & Fluid Management B.V. nem vállal felelsséget a következményekért, ha Ön nem tartja be az alábbi
szabályokat:
- A gép kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A gép kizárólag kereskedelmi célokra használható. A gép nem alkalmas háztartási használatra.
- Ha a gép megrongálódott, ne használja. Kétely esetén forduljon a beszállítóhoz. Lásd: § 5.1.
- A gép telepítése és bekötése során kövesse a telepítési útmutatóban foglalt utasításokat.
- Tartsa be az összes helyi biztonsági elírást.
- Helyezze a gépet jól megvilágított és jól szellz helyiségbe.
- Gyzdjön meg róla, hogy a talaj terhelhetsége megfelel a minimális követelményeknek. Lásd: § 6.2.
- A gépet mindenképpen földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A gépet a telepítési útmutatóban foglaltaknak megfelelen kell telepíteni.
- Gondoskodjon a gép megfelel állapotban tartásáról. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje/cseréltesse ki.
- Kizárólag a Fast & Fluid Management B.V. által forgalmazott cserealkatrészeket használjon.

FIGYELMEZTETÉS
Ne tegyen más tárgyakat a gépre.
A jelen útmutatóban foglaltakon túli karbantartási feladatokat minden esetben a Fast & Fluid Management B.V.
által kiképzett szakembernek kell elvégeznie.

2.3

A gép felhasználó általi telepítése
A gépet csak akkor próbálja saját kezleg telepíteni, ha erre írásos felhatalmazást kapott a beszállítótól.
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Tanúsítványok
Néhány piac esetében a gépekhez olyan tanúsítványt kell biztosítani, amely bizonyítja, hogy a gép megfelel a
szükséges biztonsági elírásoknak. A gép tervezése során figyelembe vett irányelvek és szabványok listája a
weboldalon tekinthet meg.
Amennyiben a piachoz ez szükséges, a gépen a tanúsítvány logója vagy külön matricán, vagy a típuscímkén
található.
/i

Logó

2.5

Tanúsítvány

Weboldal

CE

www.fast-fluid.com

ETL (bizonyos UL és CSA irányelveket is magában foglal)

www.fluidman.com

A gépen található biztonsági jelzések
/i

Mozgó alkatrészek veszélye

Becsípdés veszélye

Figyelmeztetés

Olvassa el az útmutatót

Biztonsági elírások
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Az útmutatóban található biztonsági jelzések

/i

FIGYELMEZTETÉS
Személyi sérülést okozhat.

Megjegyzés
Kiegészít információkat jelöl.

VIGYÁZAT
A gép megrongálódását
eredményezheti.

2.7

A gép ártalmatlanítása
1. Válogassa szét szelektíven a gépet, annak tartozékait és
csomagolóanyagait a környezetbarát újrahasznosíthatóság
érekében.
2. A gépet tilos a háztartási hulladékokkal együtt kiselejtezni. A
gép ártalmatlanítása során tartsa be a helyi elírásokat.
3. A fémkannák vegyi hulladékként történ ártalmatlanítása
során tartsa be a helyi elírásokat.
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Kezeli útmutató

3.1

Leírás

3.1.1

A gép áttekintése
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A

K

B

C

J
D

I

E

H

G
A:
B:
C:
D:
E:
F:

G:
H:
I:
J:
K:

Fels fedél
Fémkanna
Szivattyú
Nyílás (a kannaasztalhoz)
Fúvóka
Kannaérzékel
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F
Kannaasztal
Vészleállító kapcsoló
Kefeegység
Forgóasztal
Kever (a keverszerkezet része)
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Választható alkatrészek áttekintése

A
B

A:
B:

Monitor- és billentyzettartó
Csomagolóanyag
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Típuscímke: részletek

XXXX
www.xxxxxx.com

24VDC 75W
Model
Serial no.
Prod.week
Mass
Made in

X-Smart
xxxxx-xx-xxxxxxxx
xx-xxxx
xx kg
xxxxx

Patented families Design ©

3.2

Üzemeltetés

FIGYELMEZTETÉS
Ne tegyen más tárgyakat a gépre.

VIGYÁZAT
Ne válassza le a gépet az áramellátásról. Lásd: § 4.1. A gépnek rendszeresen meg kell kevernie
a színezanyagokat.
3.2.1

Általános adagolási eljárás
Az összes adagoló szoftver elírást megtalálja az adagoló szoftver-dokumentációban.
1.
2.
3.
4.

Helyezze a kannaasztalt a megfelel magassághoz a nyílásokba. Lásd: § 3.2.2.
Helyezze be a kannát. Lásd: § 3.2.2.
Válassza ki a receptet és adagolja ki. Olvassa el az adagoló szoftver-dokumentációt.
Távolítsa el a kannát.
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Kanna behelyezése
1. Ellenrizze a kanna magasságát.

E
Megjegyzés
A kannaasztal megfelel magassága a kanna
magasságától függ.

B
C

D

2. Helyezze a kannaasztalt (A) a megfelel magasságban lév
nyílásokba.

A

VIGYÁZAT
Gyzdjön meg róla, hogy a kannaasztal
biztonságosan rögzül.
3. Helyezze a kannát (B) a kannaasztalon található jel (C)
közepére.
VIGYÁZAT
Gyzdjön meg róla, hogy a kanna nem érinti a
forgóasztalt (E). Hagyjon elegend szabad
helyet.

Megjegyzés
Gyzdjön meg róla, hogy a kannaérzékel (D)
felismeri a kannát.
3.2.3

Vészleállító kapcsoló használata
1. Nyomja meg a vészleállító kapcsolót (A). A gép azonnal leáll.
VIGYÁZAT
A vészleállító kapcsolót kizárólag
vészhelyzetben nyomja meg. Ne használja a
vészleállító kapcsolót a gép be/
kikapcsolásához!
2. Oldja meg a problémát, amint lehetséges.
VIGYÁZAT
Ha a gép leáll, a színezanyag megfelel
állapotban tartására szolgáló keverszerkezet
is leáll.
3. Állítsa vissza a vészleállító kapcsolót a vészleállító kapcsoló
elfordításával. A gép automatikusan újra elindul.
Megjegyzés
A visszaállítás után a gép üzemképes, ha két
sípoló hangot hall.
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3.3.1

X-Smart karbantartó készlet
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Az X-Smart termék megfelel állapotban tartása érdekében érdemes X-Smart karbantartó készletet használni.
Az X-Smart karbantartó készletben minden eszköz megtalálható a gép 1 éven át történ optimális állapotban
tartásához.

A
B
C
D
E
A: Csere-fémkanna szivattyúval (1 db)
B: X-Smart ütemezési matrica (1 db)
C: Csere-kefeegység (3 db)
D: Papírtölcsér (200 db)
E: X-Smart törlkend (3 db)
- A szivattyúval ellátott csere-fémkanna (A) tartalék alkatrészként
használható olyan esetekre, amikor az egyik fémkannát le kell
cserélni.
- Az X-Smart ütemezési matrica (B) egyértelm áttekintést nyújt
a karbantartási feladatokról, és emlékeztetként szolgál a gép
optimális állapotának fenntartásához.
- Az optimális teljesítmény érdekében 4 havonta cserélje le a
kefeegységet (C).
- Az X-Smart papírtölcsérek (D) a fémkannák tiszta feltöltésére
és utántöltésére szolgálnak.
- Az X-Smart törlkendt (E) egy nem organikus tisztítószerrel átitatva a gép és a fúvókák megtisztítására
használhatja.

Megjegyzés
Az X-Smart karbantartó készletrl érdekldjön a gép
beszállítójánál.
3.3.2

Általános tisztítás: naponta
1. Tisztítsa le a géprl az esetleges kifröccsent színezanyag- és egyéb folyadéknyomokat egy nedves XSmart törlkendvel.
VIGYÁZAT
A gép manyag részeinek tisztításához soha
ne használjon organikus oldószert tartalmazó
tisztítószereket.

Megjegyzés
A kifröccsent színezanyag- és egyéb
folyadéknyomokat a lehet leggyorsabban
tisztítsa le.
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Megjegyzés
A kifröccsent színezanyagot és egyéb
folyadékokat ne öntsön bele a mosdókagylóba.
Figyeljen a helyi elírásokra.
2. Ha a kefe túlságosan szennyezett, és már nem tisztítja le a
fémkanna fúvókáját, öblítse ki, és tisztítsa le a kefét. Lásd: §
3.3.3.
3. Ha a fúvókák szennyezettek, tisztítsa meg egyesével azokat
egy nedves kendvel. Lásd: § 3.3.4.
3.3.3

Kefeegység tisztítása: naponta
A kefeegység feladata a felesleges színezanyag eltávolítása a
fúvókákról.
A kefeegység egy kefetartóból és egy levehet, forgásra képes
kefébl áll. A kefeegységet egy konzolba kell beszerelni, ehhez
egy kattintással rögzíthet.
Az optimális teljesítmény érdekében a kefeegységet 4 havonta
érdemes kicserélni. Csere-kefeegységek az X-Smart karbantartó
készletben találhatók.
Megjegyzés
Ha azokat nem tisztítja meg minden nap, hibás
színezés léphet fel.
1. Csúsztassa ki a kefeegységet (A) a konzolból (B).

A
B
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2. Távolítsa el a forgókefét (C) a kefetartóból (D).
3. Öntse ki a folyadékot a kefetartóból.

C

E
Megjegyzés
A folyadék adagolásához kövesse a helyi
elírásokat.

D

4. Öblítse el, és tisztítsa meg az elektrosztatikus keféket (E).
5. Öblítse el, és tisztítsa meg a forgókefét.
6. Helyezze vissza a forgókefét a kefetartóba.

E

7. Töltse fel a kefetartót folyadékkal. A folyadéknak víz alapú
tisztítószernek kell lennie.

F

FIGYELMEZTETÉS
Ne töltsön gyúlékony folyadékokat a
kefetartóba.

Megjegyzés
Ne töltse fel jobban a maximum töltési
magasságnál (F).

Megjegyzés
Az optimális folyadékszint mindig a
színezanyag típusától függ.
8. Csúsztassa vissza a kefeegységet (A) a konzolba (B).
Megjegyzés
A kefeegység akkor rögzül megfelelen a
konzolba, ha érzi, hogy rápattant. Figyeljen a
kattanó hangra.

A
B
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A fúvókák tisztítása: naponta
1. Vizsgálja meg a fúvókát (A), vannak-e rajta szennyezdések.
2. Szükség esetén tisztítsa meg a fúvókát. A tisztításhoz
használja az X-Smart karbantartó készletben található XSmart törlkendt nem organikus tisztítószerrel átitatva.
FIGYELMEZTETÉS
Ne akkor tisztítsa meg a fúvókákat, amikor a
forgóasztal mködésben van.

3.3.5

A

A fémkanna utántöltése

FIGYELMEZTETÉS
Ellenrizze a színezanyag biztonsági adatlapját (MSDS), hogy megfelel-e a színezanyag
kezeléséhez szükséges személyi védelmi elírásoknak.

VIGYÁZAT
Ellenrizze a megfelel színezanyag szintet a fémkannában. Ha a fémkanna üres, az pontatlan
adagolást és/vagy recepthibát eredményezhet.

Megjegyzés
Az adagoló szoftver ellenrzi a színezanyag szintjét az egyes fémkannákban. Az adagoló szoftver
megmutatja, mikor kell feltölteni a fémkannát.
1. Az adagoló szoftverben aktiválja a fémkanna feltöltése
opciót.
Megjegyzés
Az adagoló szoftverben található fémkanna
feltöltése parancs a forgóasztal motorját
vezérli. A forgóasztal elrehozza az üres
fémkannát.
2. Távolítsa el a fémkanna fedelét (A).
3. Kövesse a kijelzn megjelen utasításokat.
4. Töltsön bele megfelel színezanyagot (B). Figyeljen a
kifröcsköldésre. Használja az X-Smart karbantartó
készletben található X-Smart papírtölcsért (C).
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B
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VIGYÁZAT
Ne töltse csordulásig tele a fémkannát.
Hagyjon legalább 2,5 cm (1 hüvelyk) szabad
helyet.

VIGYÁZAT
Ne öntse rá a színezanyagot a keverre.
5. Tegye vissza a fedelet a fémkannára.
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Telepítés

Megjegyzés
A kicsomagolási és telepítési eljárásokat lásd a
különálló telepítési útmutatóban.

4.1

A gép bekapcsolása
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzathoz. Ha a gép
üzemképes, két sípolást hall.
2. Gyzdjön meg róla, hogy a vészleállító kapcsolót kioldotta.
3. A számítógép-kapcsolót állítsa „ON” (BE) állásba.
4. Indítsa el az adagoló szoftvert.

4.2

Els használat
1. Töltse fel, majd tegye a helyére a kefeegységet.
Lásd: § 3.3.3.
2. Töltse fel a fémkannákat a megfelel módon. Lásd: § 3.3.5.
3. Vezesse ki az összes levegt a szivattyúkból. Lásd: § 4.3.

4.3

A leveg kivezetése a szivattyúból

Megjegyzés
Az els használat eltt fontos, hogy minden egyes
szivattyúból eltávozzon az összes leveg.
1. Vezesse ki a levegt a szivattyúból:
- Használja a légtelenítés parancsot az adagoló
szoftverben.
- Amennyiben az adagoló szoftverben nincs légtelenítés
parancs, vagy a rendszer nem tudja automatikusan
kivezetni a levegt a szivattyúból, adagoljon 120 ml / 3
uncia egységet. Addig ismételje a folyamatot, amíg az
összes leveg eltávozik a szivattyúból.
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Hibaelhárítás

Megjegyzés
A számítógépen megjelen hibaüzenetekkel
kapcsolatban tekintse meg az adagoló szoftver súgóját.

5.1

Kapcsolatfelvétel a szervizzel
1. Keresse meg a vészleállító kapcsoló melletti lemezen a
típuscímkét. Lásd: § 3.1.3.
2. Jegyezze fel a gép modellszámát és sorozatszámát.
3. Vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval vagy a gyártóval.
Lásd: www.fast-fluid.com (Fast & Fluid Management - Európa és
Ázsia) vagy www.fluidman.com (Fluid management, Amerikai
Egyesült Államok).

5.2

Hibaelhárítási útmutató
Probléma

Lehetséges ok

Lehetséges megoldás

A tápellátás a helyén van,
de a gép nem mködik.

A vészleállító kapcsoló aktív.

Állítsa vissza a vészleállító kapcsolót.
Lásd: § 3.2.3.

A hiba mechanikus vagy
elektronikus is lehet.

Nyomja be a vészleállító kapcsolót a gép
újraindításához. Állítsa vissza a
vészleállító kapcsolót. Lásd: § 3.2.3.
Ha a gép ezután is hibás, forduljon
szervizhez. Lásd: § 5.1.

A gép meghibásodott, és
nem reagál megfelelen az
adagoló szoftver kérelmére.
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/i

Paraméter

Specifikáció
Metrikus mértékegységek

Modell

X-Smart

Fémkannák száma

16

Adagolás

Egymást követ

Szivattyú típusa

Dugattyús szivattyú

Tisztítórendszer

Forgókefe

Felhasználási kör

Vízbázisú és univerzális színezanyagok

Fémkanna mérete

2,25 l

0,594 gal

± 0,005 ml/lépés

± 0,000169 folyadék uncia/lépés

0,25 l/perc

0,066 gal/perc

0,077 ml

0,0026 folyadék uncia

4 mm

0,517 hüvelyk

Felbontás
Minimum áramlási sebesség
Minimum adagolás
Fúvóka átmérje

6.2

Angolszász mértékegységek

Méretek és tömegadatok
/i

Paraméter

Specifikáció
Metrikus mértékegységek

Angolszász mértékegységek

Méretek [magasság x szélesség x mélység]

125x83x95 cm

49,2x32,7x37,4 hüvelyk

Csomagolási méretek [magasság x
szélesség x mélység]

113x88x88 cm

44,5x34,6x34,6 hüvelyk

Tömeg a csomagolással együtt

65 kg

143,3 font

Feltöltött gép tömege (max.)

140 kg

308,6 font

A talaj terhelhetségének minimális
követelménye az EN 61010-1:2010 szerint:

560 kg

1234,6 font

A fémkanna töltési magassága

120 cm

47,2 hüvelyk

Maximum kannamagasság

48 cm

18,9 hüvelyk

Minimum kannamagasság

7 cm

2,8 hüvelyk

38x27 cm

15,0x10,6 hüvelyk

Kannaasztal méretei [szélesség x mélység]
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Környezeti feltételek
/i

Paraméter

Specifikáció
Metrikus mértékegységek

Angolszász mértékegységek

Hmérséklet

+15 és +40 °C között

+59 és +104 °F között

Üzemeltetési tengerszint feletti magasság

-10 és 2000 m között

-33 és 6562 láb között

Tengerszint feletti magasság üzemen kívül

-10 és 12 000 m között

-33 és 39 370 láb között

Lecsapódás nélküli max. relatív
páratartalom

6.4

90% (rel. páratart.)

Zajszint
/i

Paraméter

Specifikáció

Maximum zajszint

6.5

< 65 db(A)

Biztonsági osztályok
/i

Paraméter

Specifikáció

IP (behatolásvédelmi) osztályozás

32

Elektromágneses összeférhetségi (EMC) osztályozás

6.6
6.6.1

B osztály

Elektromos jellemzk
Tápellátás
/i

Paraméter

Specifikáció

Maximum áramfogyasztás

85 W

Feszültség

90~264 V AC
50/60 Hz

Max. szivárgóáram

3,5 mA

AC-bemenet
6.6.2

IEC320/C14

Adagoló
/i

Paraméter

Specifikáció

Maximum áramfogyasztás

75 W

Feszültség

24 V DC
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Cable, Turntable

Cable, Turntable

Cable, Agiation

Cable, Agiation

4

USB to PC

BLUE

BROWN

BLUE

BROWN

Cansensor

Cansensor

3

(OPTION)

CANSENSOR

S3

S1
MACHINE STOP
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Elektromos bekötési rajz

Manufactured by:
IDEX Fluid & Metering Pvt. Ltd.,
Survey no: 256, GIDC Manjusar, Savli,
Dist.: Vadodara 391 770, India

