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1.1.3 OHJAUSTEN KUVAUS 

A Ohjelmoidun jakson KÄYNNISTYS-painike.

B  kelkan nousu manuaalisesti valvotulla toiminnalla.

 Painettaessa yhdessä näppäimen (E) kanssa puristin nousee 
automaattisesti jakson aloituksen yläasentoon.

C Arvojen lasku-painike.

D Arvojen nosto-painike.

E Hälytysten nollaus (nopea painallus – alle 2 sekuntia);

 Parametrien tallennus (paina, kunnes LED vilkkuu - yli 3 sekuntia),

 Painettuna yhdessä painikkeen STOP kanssa se pysäyttää ja 
resetoi jakson (näytöllä (V) näyttää “INI” osoittaen tapahtuneen 
peruutuksen).

F  2-lukuinen näyttö, ilmoittaa valitun ohjelman toiminnot 
(parametrit);

 Jakson aikana osoittaa nykyisen työstön tilan, 

 Merkki “CF” näytöllä (V) jakson lopussa osoittaa käytetyn kalvon,

 Merkki “AA” näytöllä (V) osoittaa, että laite on hälytystilassa.

G Kelkan lasku manuaalisesti valvotulla toiminnalla (painettuna 
yhdessä painikkeen (E) kanssa kelkka laskee automaattisesti 
jakson aloituksen ala-asentoon saakka.

H  pöydän pyöritys manuaalisesti, pitämällä painettuna pöytä 
pysähtyy vaiheeseen (painettuna yhdessä painikkeen (E) kanssa 
pöytä kääntyy automaattisesti vaiheen asentoon saakka).

O STOP-painike jakson tauko, pöytä hidastaa ja pysähtyy, jakso 
voidaan aloittaa uudestaan samasta kohdasta.

P 2-lukuinen näyttö, ilmoittaa valitun ohjelman;

 Jakson aikana osoittaa korokkeen kierron animaation,

 HUOMAA: näytön vilkkuminen osoittaa, että jotain parametria 
on muutettu).

V 3-lukuinen näyttö, ilmoittaa näytetyn toiminnon arvon;

 Jakson aikana tai liikuttamalla kalvon kelkkaa manuaalisesti, se 
osoittaa nykyisen korkeuden,

 Pisteet keskellä ja vasemmalla ovat arvojen desimaaliarvoja, 
oikeanpuoleinen palava piste osoittaa, kun näppäimet V+ ja V- 
on lukittu eikä ole mahdollista muokata parametrien arvoja.
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1.1.4 TOIMINTA - FS335 / FS370 / FS340-350-380-385 
Parametrien lataus: tapahtuu automaattisesti valitsemalla haluttu 
ohjelma.

Parametrien tallennus: jos RESET-painikkeen (E) LED-valo on 
sammunut, pitämällä painettuna RESET-painiketta yli neljä sekuntia, 
tämä LED alkaa vilkkua nopeasti ja osoittaa, että parametrit on 
tallennettu. 

P=00 ohjelma on vain näyttöä varten ja konfiguroitu tehdasasetuksilla.

Mahdollista luoda 99 ohjelmaa (in laitteen mallin mukaan): 
parametrien kopioimiseksi olemassa olevasta ohjelmasta uuteen 
ohjelmaan, valitse lähdeohjelma, pidä painettuna RESET-painiketta ja 
valitse kohdeohjelma painikkeilla P+ ja P- . Vapauttamalla RESET neljän 
sekunnin sisällä parametrit kopioidaan; jos sitä pidetään painettuna yli 
neljä sekuntia ja sitten vapautetaan, ne kopioidaan ja tallennetaan.

HUOM: Kohdeohjelman on oltava aina vapaana (F00=1) (RESET-
painikkeen (E) led-valo sammunut).

Viimeisimmän käytetyn ohjelman automaattinen palautus. 
Laitteen seuraavassa käynnistyksessä ladataan viimeisimmän valitun ja 
käytetyn ohjelman parametrit.

Näppäimistön lukitus/avaus: estää parametrien muokkauksen 
lukitsemalla näppäimet V+ ja V-; pidä painettuna samanaikaisesti F+ 
ja F- ja paina sitten RESET lukituksen kytkemiseksi/poistamiseksi. Kun 
toiminto on aktivoitu, näytön oikea LED-valo (V) syttyy ja jää palamaan. 

Lukitus/avaus-tila pysyy myös laitteen sammutusjakson ja 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

FIGURA

1) osoittaa desimaalipisteen (arvot välillä 0,00 - 9,99)

2) osoittaa desimaalipisteen (arvot välillä 0,00 - 99,9)  

3) ilmoittaa näppäinten lukitustilan

 PÄÄLLÄ : näppäimistö lukittu (V+ ja V- lukittu)
 SAMMUNUT : näppäimistö käytössä (V+ ja V- käytössä)

Ilmoitukset

RESET-painikkeen (E) LED-valo osoittaa valitun ohjelman kirjoitussuojan 
tilan. Jos palaa, muokattuja parametreja ei ole mahdollista muokata. 
Muutosten tekemiseksi valitse parametri F00 samasta ohjelmasta ja 
aseta siihen arvo 1, minkä jälkeen paina RESET-painiketta vähintään 
kolmen sekunnin ajan. Jos ohjelma halutaan tallentaa ja lukita samaan 
aikaan kirjoituksessa sen jälkeen kun se on tallennettu, aseta taas 
parametrissa F00 ensin 1 (lukitus auki) ja sitten uudestaan 0 (lukitus 
kiinni), minkä jälkeen paina RESET-painiketta vähintään kolmen 
sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu nopeasti pitämällä painettuna RESET-
painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan, mikä osoittaa että laite 
on valmis parametrien tallennukseen; kun päästät RESET-painikkeen, 
parametrit on tallennettu. LED-valo vilkkuu hitaasti vain hälytystilan 
ilmoituksen tapauksessa.

MANUAALINEN PÖYTÄ-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
pöydän pyörinnän automaattista ohjausta.

MANUAALINEN NOUSU-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
kelkan nousun automaattista ohjausta.

MANUAALINEN LASKU-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
kelkan laskun automaattista ohjausta.

Käytetyn kalvon osoitus

Jokaisen jakson lopussa (tai valitsemalla näytöllä (F) parametri “CF”), 
laite osoittaa kalvon kulutuksen grammoissa näytöllä (V) ja näyttämällä 
näytöllä (F) kirjoituksen “CF”. Jotta saavutetaan hyvä tarkkuus, on 
asetettava oikein kalvon paksuus parametrissa F24.

HUOMAA: Vaihtoehtoisesti on mahdollista tilata malleja, jossa 
kalvon kulutus ilmoitetaan metreissä. Myös tässä tapauksessa, jotta 
saavutetaan hyvä tarkkuus, on asetettava oikein mittarullan halkaisija 
parametrissa F24.

Pyörityspöydän ja kalvokelkan pysäytys kesken vaiheen

Useamman painikkeen yhdistelmällä laite on mahdollista pysäyttää 
vaiheeseen.

Painamalla painiketta (H), ja pitämällä sitä pohjassa, painamalla 
painiketta (E) pyörityspöytä pyörii kunnes saavuttaa ennalta määritetyn 
asennon (kutsutaan pysäytys vaiheeseen).

Painamalla painiketta (G), ja pitämällä sitä pohjassa, painamalla 
painiketta (E), kelkka laskee ala-asentoon ja pysähtyy.

Painamalla painiketta (B) ja pitämällä sitä painettuna sekä painamalla 
painiketta (E), puristin nousee automaattisesti jakson alun yläasentoon.

 »  Nähdä Kaavio 1 - s. 1

 »  Nähdä Kaavio 2 - s. 2
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NÄYTÖN (V)

1 2 3    

Kaavio 3 - NÄYTÖN (V)

Parametrien lataus: tapahtuu automaattisesti valitsemalla haluttu 
ohjelma.

Parametrien tallennus: jos RESET-painikkeen (E) LED-valo on 
sammunut, pitämällä painettuna RESET-painiketta yli neljä sekuntia, 
tämä LED alkaa vilkkua nopeasti ja osoittaa, että parametrit on 
tallennettu. 

P=00 ohjelma on vain näyttöä varten ja konfiguroitu tehdasasetuksilla.

Mahdollista luoda 99 ohjelmaa (in laitteen mallin mukaan): 
parametrien kopioimiseksi olemassa olevasta ohjelmasta uuteen 
ohjelmaan, valitse lähdeohjelma, pidä painettuna RESET-painiketta ja 
valitse kohdeohjelma painikkeilla P+ ja P- . Vapauttamalla RESET neljän 
sekunnin sisällä parametrit kopioidaan; jos sitä pidetään painettuna yli 
neljä sekuntia ja sitten vapautetaan, ne kopioidaan ja tallennetaan.

HUOM: Kohdeohjelman on oltava aina vapaana (F00=1) (RESET-
painikkeen (E) led-valo sammunut).

Viimeisimmän käytetyn ohjelman automaattinen palautus. 
Laitteen seuraavassa käynnistyksessä ladataan viimeisimmän valitun ja 
käytetyn ohjelman parametrit.

Näppäimistön lukitus/avaus: estää parametrien muokkauksen 
lukitsemalla näppäimet V+ ja V-; pidä painettuna samanaikaisesti F+ 
ja F- ja paina sitten RESET lukituksen kytkemiseksi/poistamiseksi. Kun 
toiminto on aktivoitu, näytön oikea LED-valo (V) syttyy ja jää palamaan. 

Lukitus/avaus-tila pysyy myös laitteen sammutusjakson ja 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

FIGURA

1) osoittaa desimaalipisteen (arvot välillä 0,00 - 9,99)

2) osoittaa desimaalipisteen (arvot välillä 0,00 - 99,9)  

3) ilmoittaa näppäinten lukitustilan

 PÄÄLLÄ : näppäimistö lukittu (V+ ja V- lukittu)
 SAMMUNUT : näppäimistö käytössä (V+ ja V- käytössä)

Ilmoitukset

RESET-painikkeen (E) LED-valo osoittaa valitun ohjelman kirjoitussuojan 
tilan. Jos palaa, muokattuja parametreja ei ole mahdollista muokata. 
Muutosten tekemiseksi valitse parametri F00 samasta ohjelmasta ja 
aseta siihen arvo 1, minkä jälkeen paina RESET-painiketta vähintään 
kolmen sekunnin ajan. Jos ohjelma halutaan tallentaa ja lukita samaan 
aikaan kirjoituksessa sen jälkeen kun se on tallennettu, aseta taas 
parametrissa F00 ensin 1 (lukitus auki) ja sitten uudestaan 0 (lukitus 
kiinni), minkä jälkeen paina RESET-painiketta vähintään kolmen 
sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu nopeasti pitämällä painettuna RESET-
painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan, mikä osoittaa että laite 
on valmis parametrien tallennukseen; kun päästät RESET-painikkeen, 
parametrit on tallennettu. LED-valo vilkkuu hitaasti vain hälytystilan 
ilmoituksen tapauksessa.

MANUAALINEN PÖYTÄ-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
pöydän pyörinnän automaattista ohjausta.

MANUAALINEN NOUSU-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
kelkan nousun automaattista ohjausta.

MANUAALINEN LASKU-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
kelkan laskun automaattista ohjausta.

Käytetyn kalvon osoitus

Jokaisen jakson lopussa (tai valitsemalla näytöllä (F) parametri “CF”), 
laite osoittaa kalvon kulutuksen grammoissa näytöllä (V) ja näyttämällä 
näytöllä (F) kirjoituksen “CF”. Jotta saavutetaan hyvä tarkkuus, on 
asetettava oikein kalvon paksuus parametrissa F24.

HUOMAA: Vaihtoehtoisesti on mahdollista tilata malleja, jossa 
kalvon kulutus ilmoitetaan metreissä. Myös tässä tapauksessa, jotta 
saavutetaan hyvä tarkkuus, on asetettava oikein mittarullan halkaisija 
parametrissa F24.

Pyörityspöydän ja kalvokelkan pysäytys kesken vaiheen

Useamman painikkeen yhdistelmällä laite on mahdollista pysäyttää 
vaiheeseen.

Painamalla painiketta (H), ja pitämällä sitä pohjassa, painamalla 
painiketta (E) pyörityspöytä pyörii kunnes saavuttaa ennalta määritetyn 
asennon (kutsutaan pysäytys vaiheeseen).

Painamalla painiketta (G), ja pitämällä sitä pohjassa, painamalla 
painiketta (E), kelkka laskee ala-asentoon ja pysähtyy.

Painamalla painiketta (B) ja pitämällä sitä painettuna sekä painamalla 
painiketta (E), puristin nousee automaattisesti jakson alun yläasentoon.
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Parametrien lataus: tapahtuu automaattisesti valitsemalla haluttu 
ohjelma.

Parametrien tallennus: jos RESET-painikkeen (E) LED-valo on 
sammunut, pitämällä painettuna RESET-painiketta yli neljä sekuntia, 
tämä LED alkaa vilkkua nopeasti ja osoittaa, että parametrit on 
tallennettu. 

P=00 ohjelma on vain näyttöä varten ja konfiguroitu tehdasasetuksilla.

Mahdollista luoda 99 ohjelmaa (in laitteen mallin mukaan): 
parametrien kopioimiseksi olemassa olevasta ohjelmasta uuteen 
ohjelmaan, valitse lähdeohjelma, pidä painettuna RESET-painiketta ja 
valitse kohdeohjelma painikkeilla P+ ja P- . Vapauttamalla RESET neljän 
sekunnin sisällä parametrit kopioidaan; jos sitä pidetään painettuna yli 
neljä sekuntia ja sitten vapautetaan, ne kopioidaan ja tallennetaan.

HUOM: Kohdeohjelman on oltava aina vapaana (F00=1) (RESET-
painikkeen (E) led-valo sammunut).

Viimeisimmän käytetyn ohjelman automaattinen palautus. 
Laitteen seuraavassa käynnistyksessä ladataan viimeisimmän valitun ja 
käytetyn ohjelman parametrit.

Näppäimistön lukitus/avaus: estää parametrien muokkauksen 
lukitsemalla näppäimet V+ ja V-; pidä painettuna samanaikaisesti F+ 
ja F- ja paina sitten RESET lukituksen kytkemiseksi/poistamiseksi. Kun 
toiminto on aktivoitu, näytön oikea LED-valo (V) syttyy ja jää palamaan. 

Lukitus/avaus-tila pysyy myös laitteen sammutusjakson ja 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

FIGURA

1) osoittaa desimaalipisteen (arvot välillä 0,00 - 9,99)

2) osoittaa desimaalipisteen (arvot välillä 0,00 - 99,9)  

3) ilmoittaa näppäinten lukitustilan

 PÄÄLLÄ : näppäimistö lukittu (V+ ja V- lukittu)
 SAMMUNUT : näppäimistö käytössä (V+ ja V- käytössä)

Ilmoitukset

RESET-painikkeen (E) LED-valo osoittaa valitun ohjelman kirjoitussuojan 
tilan. Jos palaa, muokattuja parametreja ei ole mahdollista muokata. 
Muutosten tekemiseksi valitse parametri F00 samasta ohjelmasta ja 
aseta siihen arvo 1, minkä jälkeen paina RESET-painiketta vähintään 
kolmen sekunnin ajan. Jos ohjelma halutaan tallentaa ja lukita samaan 
aikaan kirjoituksessa sen jälkeen kun se on tallennettu, aseta taas 
parametrissa F00 ensin 1 (lukitus auki) ja sitten uudestaan 0 (lukitus 
kiinni), minkä jälkeen paina RESET-painiketta vähintään kolmen 
sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu nopeasti pitämällä painettuna RESET-
painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan, mikä osoittaa että laite 
on valmis parametrien tallennukseen; kun päästät RESET-painikkeen, 
parametrit on tallennettu. LED-valo vilkkuu hitaasti vain hälytystilan 
ilmoituksen tapauksessa.

MANUAALINEN PÖYTÄ-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
pöydän pyörinnän automaattista ohjausta.

MANUAALINEN NOUSU-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
kelkan nousun automaattista ohjausta.

MANUAALINEN LASKU-painikkeen vieressä oleva LED-valo osoittaa 
kelkan laskun automaattista ohjausta.

Käytetyn kalvon osoitus

Jokaisen jakson lopussa (tai valitsemalla näytöllä (F) parametri “CF”), 
laite osoittaa kalvon kulutuksen grammoissa näytöllä (V) ja näyttämällä 
näytöllä (F) kirjoituksen “CF”. Jotta saavutetaan hyvä tarkkuus, on 
asetettava oikein kalvon paksuus parametrissa F24.

HUOMAA: Vaihtoehtoisesti on mahdollista tilata malleja, jossa 
kalvon kulutus ilmoitetaan metreissä. Myös tässä tapauksessa, jotta 
saavutetaan hyvä tarkkuus, on asetettava oikein mittarullan halkaisija 
parametrissa F24.

Pyörityspöydän ja kalvokelkan pysäytys kesken vaiheen

Useamman painikkeen yhdistelmällä laite on mahdollista pysäyttää 
vaiheeseen.

Painamalla painiketta (H), ja pitämällä sitä pohjassa, painamalla 
painiketta (E) pyörityspöytä pyörii kunnes saavuttaa ennalta määritetyn 
asennon (kutsutaan pysäytys vaiheeseen).

Painamalla painiketta (G), ja pitämällä sitä pohjassa, painamalla 
painiketta (E), kelkka laskee ala-asentoon ja pysähtyy.

Painamalla painiketta (B) ja pitämällä sitä painettuna sekä painamalla 
painiketta (E), puristin nousee automaattisesti jakson alun yläasentoon.



Fromm 7

TOIMINNOT

7

2 TOIMINNOT

2.1 OHJAUSPANEELIN TOIMINNOT

FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrin avulla asetetaan jakson parametrien 
päällekirjoittamisen esto. 0 lukitus kytketty, 1 ei lukitusta

X X X X F01 Jakson asetus: 01 nousu ja lasku; 02 nousu tai lasku; 03 
manuaali; 04 nopea nousu ja lasku-jakso e 05 kerrokset

X X X X F02 Pöydän pyörintänopeus: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kelkan nousunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kelkan laskunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F05 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen alaosassa

X X X X F06 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen yläosassa

X X F07 Vahvistuskierrosten määrän valinta keskiosassa (F08)

X X F08 Korkeus, jolla vahvistuskierrokset tehdään (F07) viitaten 
muovikalvon keskiosaan (koska rulla on 50 cm korkea, alle 25 
cm asetukset eivät ole mahdollisia)

 Huom: veto on asetettu parametrilla F32 ja ennakkoveto 
parametrilla F33 (viimeksi mainittu vain PS (MPS2) kelkalla)

X X X X F09 Muovikalvon osio, joka levitetään tuotteen huipun yli

X X F10 Korkeus, jolta käärimisjakso lähtee viitaten muovikalvon rullan 
alareunaan

X X F11 Korkeus, jossa käärimisjakso loppuu viitaten muovikalvon 
rullan alareunaan

X X X X F12 Korkeus, jossa kelkan nousu päättyy viitaten muovikalvon rullan 
yläreunaan (pois luettuna tuotteen lukemisen valokenno)

OPT OPT F13 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen alaosan 
ja keskiosan (F08) vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
nousun aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT F15 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen yläosan 
vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
laskun aikana: 0 ÷ 100

OPT F17 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
alaosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F18 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys kelkan nousun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT F19 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
yläosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F20 Vain kalvokelkka PS (MPS2) muovikalvon venytys kelkan laskun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21  Jakso puristimella 

 (Opt.): käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F22 Jakso tauolla: käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F23 Kelkan laskuarvo F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Käytettävän kalvon paksuus: 10 - 35 mikronia 

 (Opt: malleille, joissa kalvon kulutus osoitetaan metreissä, 
aseta mittarullan halkaisija välillä 60 - 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Viive puristimen laskun lopussa (tuotteen paineen säätö)

OPT OPT OPT F26 Jakso leikkauksella 

 (Opt.): 0 = pois käytöstä, 1 käytössä terän yhdellä iskulla, 2 
käytössä terän kahdella iskulla

OPT OPT OPT F27 Leikkausaika vaiheen jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin kymmenesosaa 
(Leikkuun muovikalvon kiristys)

OPT OPT OPT F28 Muovikalvon ulostuloaika leikkuun jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin 
kymmenesosaa

X X X X F29 Käynnistysaika hidas ja kalvon ulosveto hidas jakson alussa

X X F30 Rullankannatinkelkan askeltavan jakson nousukorkeus, 0 = 
poistettu käytöstä

X X F31 Kierrosnumero askel (F30)

OPT OPT F32 Kalvon kireys askelvaiheen kierrosten aikana

OPT OPT F33 Vain kelkka PS (MPS2): kalvon venytys askelvaiheen kierrosten 
aikana

OPT OPT F34 Alkuvaiheen nyörityksen kierrosmäärä tuotteen alaosassa 
(kohdan F05 jälkeen kierrokset kalvo auki), jos = 0, älä suorita 
nyöritystä alaosassa

OPT OPT F35 0: nyöritys nousussa poistettu käytöstä

 1: täydellinen nyöritys nousussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
korkeisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 4: nyöritys vain vahvistuksen aikana

OPT OPT F36 Nyörityksen kierrosmäärä tuotteen huipulla

 (Opt: laajennettu nyöritys) ennen nyörityksen kierrosten 
suorittamista, se nousee F63 cm, jos F36 = 0, se ei suorita 
nyöritystä korkeilla kierroksilla

OPT OPT F37 0: nyöritys laskussa poistettu käytöstä

  1: täydellinen nyöritys laskussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
alhaisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

OPT OPT F38 Lopullisten kierrosten määrä tuotteen alaosassa, jos F38 = 0, 
ei suoriteta nyöritystä

OPT OPT F39 Nyörityksen sulkemisen säätöaika (sallii sitoa kalvon ollessa 
osittain kiinni)

OPT OPT OPT F60 Puristimen nousuaika jaksossa, kun F22 = 1 (F22 Jakso tauolla: 
sisältää 1, ei sisällä 0)

OPT OPT OPT F61 Vahvistuskierrosten määrä kerrostumien jakson 
uudelleenlähdössä (optional, F01 = 5)

X X X X F62 Mukavuuskorkeus käytössä 1, ei käytössä 0

OPT OPT F63 (Opt: laajennettu nyöritys) kelkan lisänousu korkeiden 
kierrosten jälkeen
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrin avulla asetetaan jakson parametrien 
päällekirjoittamisen esto. 0 lukitus kytketty, 1 ei lukitusta

X X X X F01 Jakson asetus: 01 nousu ja lasku; 02 nousu tai lasku; 03 
manuaali; 04 nopea nousu ja lasku-jakso e 05 kerrokset

X X X X F02 Pöydän pyörintänopeus: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kelkan nousunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kelkan laskunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F05 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen alaosassa

X X X X F06 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen yläosassa

X X F07 Vahvistuskierrosten määrän valinta keskiosassa (F08)

X X F08 Korkeus, jolla vahvistuskierrokset tehdään (F07) viitaten 
muovikalvon keskiosaan (koska rulla on 50 cm korkea, alle 25 
cm asetukset eivät ole mahdollisia)

 Huom: veto on asetettu parametrilla F32 ja ennakkoveto 
parametrilla F33 (viimeksi mainittu vain PS (MPS2) kelkalla)

X X X X F09 Muovikalvon osio, joka levitetään tuotteen huipun yli

X X F10 Korkeus, jolta käärimisjakso lähtee viitaten muovikalvon rullan 
alareunaan

X X F11 Korkeus, jossa käärimisjakso loppuu viitaten muovikalvon 
rullan alareunaan

X X X X F12 Korkeus, jossa kelkan nousu päättyy viitaten muovikalvon rullan 
yläreunaan (pois luettuna tuotteen lukemisen valokenno)

OPT OPT F13 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen alaosan 
ja keskiosan (F08) vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
nousun aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT F15 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen yläosan 
vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
laskun aikana: 0 ÷ 100

OPT F17 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
alaosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F18 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys kelkan nousun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT F19 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
yläosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F20 Vain kalvokelkka PS (MPS2) muovikalvon venytys kelkan laskun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21  Jakso puristimella 

 (Opt.): käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F22 Jakso tauolla: käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F23 Kelkan laskuarvo F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Käytettävän kalvon paksuus: 10 - 35 mikronia 

 (Opt: malleille, joissa kalvon kulutus osoitetaan metreissä, 
aseta mittarullan halkaisija välillä 60 - 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Viive puristimen laskun lopussa (tuotteen paineen säätö)

OPT OPT OPT F26 Jakso leikkauksella 

 (Opt.): 0 = pois käytöstä, 1 käytössä terän yhdellä iskulla, 2 
käytössä terän kahdella iskulla

OPT OPT OPT F27 Leikkausaika vaiheen jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin kymmenesosaa 
(Leikkuun muovikalvon kiristys)

OPT OPT OPT F28 Muovikalvon ulostuloaika leikkuun jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin 
kymmenesosaa

X X X X F29 Käynnistysaika hidas ja kalvon ulosveto hidas jakson alussa

X X F30 Rullankannatinkelkan askeltavan jakson nousukorkeus, 0 = 
poistettu käytöstä

X X F31 Kierrosnumero askel (F30)

OPT OPT F32 Kalvon kireys askelvaiheen kierrosten aikana

OPT OPT F33 Vain kelkka PS (MPS2): kalvon venytys askelvaiheen kierrosten 
aikana

OPT OPT F34 Alkuvaiheen nyörityksen kierrosmäärä tuotteen alaosassa 
(kohdan F05 jälkeen kierrokset kalvo auki), jos = 0, älä suorita 
nyöritystä alaosassa

OPT OPT F35 0: nyöritys nousussa poistettu käytöstä

 1: täydellinen nyöritys nousussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
korkeisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 4: nyöritys vain vahvistuksen aikana

OPT OPT F36 Nyörityksen kierrosmäärä tuotteen huipulla

 (Opt: laajennettu nyöritys) ennen nyörityksen kierrosten 
suorittamista, se nousee F63 cm, jos F36 = 0, se ei suorita 
nyöritystä korkeilla kierroksilla

OPT OPT F37 0: nyöritys laskussa poistettu käytöstä

  1: täydellinen nyöritys laskussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
alhaisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

OPT OPT F38 Lopullisten kierrosten määrä tuotteen alaosassa, jos F38 = 0, 
ei suoriteta nyöritystä

OPT OPT F39 Nyörityksen sulkemisen säätöaika (sallii sitoa kalvon ollessa 
osittain kiinni)

OPT OPT OPT F60 Puristimen nousuaika jaksossa, kun F22 = 1 (F22 Jakso tauolla: 
sisältää 1, ei sisällä 0)

OPT OPT OPT F61 Vahvistuskierrosten määrä kerrostumien jakson 
uudelleenlähdössä (optional, F01 = 5)

X X X X F62 Mukavuuskorkeus käytössä 1, ei käytössä 0

OPT OPT F63 (Opt: laajennettu nyöritys) kelkan lisänousu korkeiden 
kierrosten jälkeen
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrin avulla asetetaan jakson parametrien 
päällekirjoittamisen esto. 0 lukitus kytketty, 1 ei lukitusta

X X X X F01 Jakson asetus: 01 nousu ja lasku; 02 nousu tai lasku; 03 
manuaali; 04 nopea nousu ja lasku-jakso e 05 kerrokset

X X X X F02 Pöydän pyörintänopeus: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kelkan nousunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kelkan laskunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F05 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen alaosassa

X X X X F06 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen yläosassa

X X F07 Vahvistuskierrosten määrän valinta keskiosassa (F08)

X X F08 Korkeus, jolla vahvistuskierrokset tehdään (F07) viitaten 
muovikalvon keskiosaan (koska rulla on 50 cm korkea, alle 25 
cm asetukset eivät ole mahdollisia)

 Huom: veto on asetettu parametrilla F32 ja ennakkoveto 
parametrilla F33 (viimeksi mainittu vain PS (MPS2) kelkalla)

X X X X F09 Muovikalvon osio, joka levitetään tuotteen huipun yli

X X F10 Korkeus, jolta käärimisjakso lähtee viitaten muovikalvon rullan 
alareunaan

X X F11 Korkeus, jossa käärimisjakso loppuu viitaten muovikalvon 
rullan alareunaan

X X X X F12 Korkeus, jossa kelkan nousu päättyy viitaten muovikalvon rullan 
yläreunaan (pois luettuna tuotteen lukemisen valokenno)

OPT OPT F13 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen alaosan 
ja keskiosan (F08) vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
nousun aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT F15 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen yläosan 
vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
laskun aikana: 0 ÷ 100

OPT F17 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
alaosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F18 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys kelkan nousun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT F19 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
yläosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F20 Vain kalvokelkka PS (MPS2) muovikalvon venytys kelkan laskun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21  Jakso puristimella 

 (Opt.): käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F22 Jakso tauolla: käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F23 Kelkan laskuarvo F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Käytettävän kalvon paksuus: 10 - 35 mikronia 

 (Opt: malleille, joissa kalvon kulutus osoitetaan metreissä, 
aseta mittarullan halkaisija välillä 60 - 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Viive puristimen laskun lopussa (tuotteen paineen säätö)

OPT OPT OPT F26 Jakso leikkauksella 

 (Opt.): 0 = pois käytöstä, 1 käytössä terän yhdellä iskulla, 2 
käytössä terän kahdella iskulla

OPT OPT OPT F27 Leikkausaika vaiheen jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin kymmenesosaa 
(Leikkuun muovikalvon kiristys)

OPT OPT OPT F28 Muovikalvon ulostuloaika leikkuun jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin 
kymmenesosaa

X X X X F29 Käynnistysaika hidas ja kalvon ulosveto hidas jakson alussa

X X F30 Rullankannatinkelkan askeltavan jakson nousukorkeus, 0 = 
poistettu käytöstä

X X F31 Kierrosnumero askel (F30)

OPT OPT F32 Kalvon kireys askelvaiheen kierrosten aikana

OPT OPT F33 Vain kelkka PS (MPS2): kalvon venytys askelvaiheen kierrosten 
aikana

OPT OPT F34 Alkuvaiheen nyörityksen kierrosmäärä tuotteen alaosassa 
(kohdan F05 jälkeen kierrokset kalvo auki), jos = 0, älä suorita 
nyöritystä alaosassa

OPT OPT F35 0: nyöritys nousussa poistettu käytöstä

 1: täydellinen nyöritys nousussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
korkeisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 4: nyöritys vain vahvistuksen aikana

OPT OPT F36 Nyörityksen kierrosmäärä tuotteen huipulla

 (Opt: laajennettu nyöritys) ennen nyörityksen kierrosten 
suorittamista, se nousee F63 cm, jos F36 = 0, se ei suorita 
nyöritystä korkeilla kierroksilla

OPT OPT F37 0: nyöritys laskussa poistettu käytöstä

  1: täydellinen nyöritys laskussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
alhaisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

OPT OPT F38 Lopullisten kierrosten määrä tuotteen alaosassa, jos F38 = 0, 
ei suoriteta nyöritystä

OPT OPT F39 Nyörityksen sulkemisen säätöaika (sallii sitoa kalvon ollessa 
osittain kiinni)

OPT OPT OPT F60 Puristimen nousuaika jaksossa, kun F22 = 1 (F22 Jakso tauolla: 
sisältää 1, ei sisällä 0)

OPT OPT OPT F61 Vahvistuskierrosten määrä kerrostumien jakson 
uudelleenlähdössä (optional, F01 = 5)

X X X X F62 Mukavuuskorkeus käytössä 1, ei käytössä 0

OPT OPT F63 (Opt: laajennettu nyöritys) kelkan lisänousu korkeiden 
kierrosten jälkeen
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FS370 
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Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrin avulla asetetaan jakson parametrien 
päällekirjoittamisen esto. 0 lukitus kytketty, 1 ei lukitusta

X X X X F01 Jakson asetus: 01 nousu ja lasku; 02 nousu tai lasku; 03 
manuaali; 04 nopea nousu ja lasku-jakso e 05 kerrokset

X X X X F02 Pöydän pyörintänopeus: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kelkan nousunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kelkan laskunopeus: 05 ÷ 100

X X X X F05 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen alaosassa

X X X X F06 Vahvistuskierrosten määrän valinta tuotteen yläosassa

X X F07 Vahvistuskierrosten määrän valinta keskiosassa (F08)

X X F08 Korkeus, jolla vahvistuskierrokset tehdään (F07) viitaten 
muovikalvon keskiosaan (koska rulla on 50 cm korkea, alle 25 
cm asetukset eivät ole mahdollisia)

 Huom: veto on asetettu parametrilla F32 ja ennakkoveto 
parametrilla F33 (viimeksi mainittu vain PS (MPS2) kelkalla)

X X X X F09 Muovikalvon osio, joka levitetään tuotteen huipun yli

X X F10 Korkeus, jolta käärimisjakso lähtee viitaten muovikalvon rullan 
alareunaan

X X F11 Korkeus, jossa käärimisjakso loppuu viitaten muovikalvon 
rullan alareunaan

X X X X F12 Korkeus, jossa kelkan nousu päättyy viitaten muovikalvon rullan 
yläreunaan (pois luettuna tuotteen lukemisen valokenno)

OPT OPT F13 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen alaosan 
ja keskiosan (F08) vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
nousun aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT F15 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys tuotteen yläosan 
vahvistuskierrosten aikana: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Muovikalvon tuotteeseen kohdistama kiristys kalvokelkan 
laskun aikana: 0 ÷ 100

OPT F17 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
alaosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F18 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys kelkan nousun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT F19 Vain PS (MPS2) kalvokelkka muovikalvon venytys tuotteen 
yläosan vahvistuskierrosten aikana: 120 ÷ 400

OPT F20 Vain kalvokelkka PS (MPS2) muovikalvon venytys kelkan laskun 
aikana: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21  Jakso puristimella 

 (Opt.): käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F22 Jakso tauolla: käytössä 1 tai ei käytössä 0

X X X X F23 Kelkan laskuarvo F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Käytettävän kalvon paksuus: 10 - 35 mikronia 

 (Opt: malleille, joissa kalvon kulutus osoitetaan metreissä, 
aseta mittarullan halkaisija välillä 60 - 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Viive puristimen laskun lopussa (tuotteen paineen säätö)

OPT OPT OPT F26 Jakso leikkauksella 

 (Opt.): 0 = pois käytöstä, 1 käytössä terän yhdellä iskulla, 2 
käytössä terän kahdella iskulla

OPT OPT OPT F27 Leikkausaika vaiheen jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin kymmenesosaa 
(Leikkuun muovikalvon kiristys)

OPT OPT OPT F28 Muovikalvon ulostuloaika leikkuun jälkeen: 0 ÷ 100 sekunnin 
kymmenesosaa

X X X X F29 Käynnistysaika hidas ja kalvon ulosveto hidas jakson alussa

X X F30 Rullankannatinkelkan askeltavan jakson nousukorkeus, 0 = 
poistettu käytöstä

X X F31 Kierrosnumero askel (F30)

OPT OPT F32 Kalvon kireys askelvaiheen kierrosten aikana

OPT OPT F33 Vain kelkka PS (MPS2): kalvon venytys askelvaiheen kierrosten 
aikana

OPT OPT F34 Alkuvaiheen nyörityksen kierrosmäärä tuotteen alaosassa 
(kohdan F05 jälkeen kierrokset kalvo auki), jos = 0, älä suorita 
nyöritystä alaosassa

OPT OPT F35 0: nyöritys nousussa poistettu käytöstä

 1: täydellinen nyöritys nousussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
korkeisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 4: nyöritys vain vahvistuksen aikana

OPT OPT F36 Nyörityksen kierrosmäärä tuotteen huipulla

 (Opt: laajennettu nyöritys) ennen nyörityksen kierrosten 
suorittamista, se nousee F63 cm, jos F36 = 0, se ei suorita 
nyöritystä korkeilla kierroksilla

OPT OPT F37 0: nyöritys laskussa poistettu käytöstä

  1: täydellinen nyöritys laskussa

 (Opt: laajennettu nyöritys) 2: nyöritys vahvistuksesta (käytössä) 
alhaisiin kierroksiin

 (Opt: laajennettu nyöritys) 3: nyöritys alhaisista kierroksista 
vahvistukseen saakka (ei käytössä)

OPT OPT F38 Lopullisten kierrosten määrä tuotteen alaosassa, jos F38 = 0, 
ei suoriteta nyöritystä

OPT OPT F39 Nyörityksen sulkemisen säätöaika (sallii sitoa kalvon ollessa 
osittain kiinni)

OPT OPT OPT F60 Puristimen nousuaika jaksossa, kun F22 = 1 (F22 Jakso tauolla: 
sisältää 1, ei sisällä 0)

OPT OPT OPT F61 Vahvistuskierrosten määrä kerrostumien jakson 
uudelleenlähdössä (optional, F01 = 5)

X X X X F62 Mukavuuskorkeus käytössä 1, ei käytössä 0

OPT OPT F63 (Opt: laajennettu nyöritys) kelkan lisänousu korkeiden 
kierrosten jälkeen
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2.2 MANUAALISET LISÄOHJAUKSET
Näyttö (F) on tarkoitettu manuaalisten ohjausten tarkasteluun. 
Manuaalisen ohjauksen suorittamiseksi käytä painikkeita F+ ja F- 
halutun ohjauksen valitsemiseksi ja paina seuraavassa luettelossa 
ilmoitettua painiketta:

YHDISTELMÄ
OHJAUKSET/PAINIKKEET

TOIMENPIDE

C0 Painike (B) Pöydän kierto myötäpäivään

C0 Painike (G) Pöydän kierto vastapäivään (vain Station)

C1 Painike (B) Kalvokelkan nousu

C1 Painike (G) Kalvokelkan lasku

C2 Painike (B) Puristimen nousu

C2 Painike (G) Puristimen lasku

C3 Painike (B) Käännettävä rullakuljetin, lavan kuormaus sitomisasentoon saakka 

C3 Painike (G) Käännettävä rullakuljetin, lavan purkaminen

C4 Painike (B) Pihtien sulku

C4 Painike (G) Pihtien avaus

C5 Painike (B) Liittimen nousu

C5 Painike (G) Kalvon leikkaus-/saumaussarjan testi (hälytykset kytketty pois, sallii 
anturien asennon tarkistamisen ja venttiilien säädön)

C6 Painike (B) Nyörityskelkan nousu

C6 Painike (G) Nyörityskelkan lasku

C7 Painike (B) Rullakuljetin eteen, kohdistaa lavat ensimmäisiin vapaisiin 
valokennoihin

C7 Painike (G) Rullakuljetin eteen, purkaa lavat linjalta (jos käytössä)

C8 Painike (B) Leikkauksen käyttöönotto
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2.3 AUTOMAATTISET TOIMINTAJAKSOT

O

G

B

H

   

 »  Nähdä Kaavio 4 - s. 12 F01 = 01 - TÄYDELLINEN NOUSU- JA LASKUJAKSO

Automaattinen jakso, jolla lava kääritään lähtien pohjasta kohti huippua 
ja palaten pohjalle.

Käärimisen aikana painikkeilla (B) (kelkka nousuvaiheessa) tai (G) 
(kelkka laskuvaiheessa) on mahdollista pysäyttää kalvokelkan liike ja 
käynnistää se alusta paikallisten vahvistusjaksojen tekemiseksi.

FIGURA

F01 = 02 - VAIN NOUSU TAI VAIN LASKU-JAKSO

VAARA
Jakso ”vain nousu” tai ”vain lasku” on suunniteltu käärittävän 
tuotteen maksimikorkeudelle 1500 mm. Jos tämä korkeus 
ylitetään on käytettävä putoamisriskeiltä suojaavia ja yli 1500 
mm korkeudella tehtäviin töihin tarkoitettuja asianmukaisia 
henkilönsuojaimia.  

Automaattinen jakso, jolla lavalla oleva tuote kääritään lähtien pohjasta 
kohti huippua tai lähtien huipulta kohti pohjaa. 

Käärimisen aikana painikkeilla (B) (kelkka nousuvaiheessa) tai (G) 
(kelkka laskuvaiheessa) on mahdollista pysäyttää kalvokelkan liike ja 
käynnistää se alusta paikallisten vahvistusjaksojen tekemiseksi.

F10 - ENNALTA MÄÄRITETYLTÄ KORKEUDELTA LÄHTEVÄ JAKSO

Automaattinen jakso sallii lavan käärimisen aloittamalla ennalta 
määritetyltä korkeudelta, jonka arvo asetetaan toiminnon F10 kautta.

F11 - ENNALTA MÄÄRITETYLLE KORKEUDELLE PYSÄHTYVÄ JAKSO

Automaattinen jakso sallii lavan käärimisen pysäyttämällä ennalta 
määritetylle korkeudelle, jonka arvo asetetaan toiminnon F11 kautta.

F21=01- JAKSO PURISTIMELLA (OPTIONAL)

Automaattinen jakso, joka on käytettävissä kun laite on varustettu 
valinnaisella puristinyksiköllä.

F21 = 1 KÄYTÖSSÄ  F21 = 0 POIS KÄYTÖSTÄ

Jakson käynnistyspainikkeen (A) painamisen jälkeen äänimerkki ilmoittaa 
viiden sekunnin varoitusajalla puristinlautasen laskeutumisesta.

 - Kun äänimerkin varoitusaika on kulunut, puristin laskeutuu 
kosketuksiin tuotteen huipun kanssa. Toiminnolla F25 laskun 
pysäytys viivästyy tuotteeseen kohdistuvan paineen säätämiseksi.

 - Pöytä alkaa pyöriä ja lavalla olevan tuotteen käärimisvaihe alkaa.

 - Jakson loputtua pöytä pysähtyy ja puristinlautanen nousee ylös 
vapauttaen tuotteen laitteesta purkua varten.

Puristimen nousun ja laskun ohjaamiseksi manuaalisesti katso toiminto 
F21 (joka on oltava asetettuna 1) ja paina painiketta (B) nousua tai (G) 
laskua varten.

F22 = 01 - TÄYDELLINEN NOUSU- JA LASKUJAKSO TAUOLLA

VAARA
Jakso ’’nousu ja lasku tauolla’’ on suunniteltu käärittävän 
tuotteen maksimikorkeudelle 1500 mm. Jos tämä korkeus 
ylitetään on käytettävä putoamisriskeiltä suojaavia ja yli 1500 
mm korkeudella tehtäviin töihin tarkoitettuja asianmukaisia 
henkilönsuojaimia. 

Automaattinen nousu- ja laskujakso tai pelkkä nousu tauolla 
käärittävän tuotteen huipulle päästyä; ennen taukoa kelkka voi laskea 
F23 kautta määritettävän arvon verran. Laite pysähtyy ja odottaa 
uudelleenkäynnistystä antamalla hitaan katkonaisen äänimerkin. Jos 
laite on varustettu puristimella, tämä nousee kohdassa F60 asetetun 
ajan.

Tauolla olevan käärimisjakson loppuun viemiseksi paina jakson 
käynnistyspainiketta (A).

Jos asetettu jakso on nousu ja lasku, kelkka nousee, suorittaa korkeat 
kierrokset, laskeutuu alaosaan ja pysäyttää sitten jakson.

Jos asetettu jakso on ainoastaan nousu, kelkka nousee, suorittaa 
korkeat kierrokset ja pysäyttää sitten jakson.

Kaavio 4 
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F01 = 01 - TÄYDELLINEN NOUSU- JA LASKUJAKSO

Automaattinen jakso, jolla lava kääritään lähtien pohjasta kohti huippua 
ja palaten pohjalle.

Käärimisen aikana painikkeilla (B) (kelkka nousuvaiheessa) tai (G) 
(kelkka laskuvaiheessa) on mahdollista pysäyttää kalvokelkan liike ja 
käynnistää se alusta paikallisten vahvistusjaksojen tekemiseksi.

FIGURA

F01 = 02 - VAIN NOUSU TAI VAIN LASKU-JAKSO

VAARA
Jakso ”vain nousu” tai ”vain lasku” on suunniteltu käärittävän 
tuotteen maksimikorkeudelle 1500 mm. Jos tämä korkeus 
ylitetään on käytettävä putoamisriskeiltä suojaavia ja yli 1500 
mm korkeudella tehtäviin töihin tarkoitettuja asianmukaisia 
henkilönsuojaimia.  

Automaattinen jakso, jolla lavalla oleva tuote kääritään lähtien pohjasta 
kohti huippua tai lähtien huipulta kohti pohjaa. 

Käärimisen aikana painikkeilla (B) (kelkka nousuvaiheessa) tai (G) 
(kelkka laskuvaiheessa) on mahdollista pysäyttää kalvokelkan liike ja 
käynnistää se alusta paikallisten vahvistusjaksojen tekemiseksi.

F10 - ENNALTA MÄÄRITETYLTÄ KORKEUDELTA LÄHTEVÄ JAKSO

Automaattinen jakso sallii lavan käärimisen aloittamalla ennalta 
määritetyltä korkeudelta, jonka arvo asetetaan toiminnon F10 kautta.

F11 - ENNALTA MÄÄRITETYLLE KORKEUDELLE PYSÄHTYVÄ JAKSO

Automaattinen jakso sallii lavan käärimisen pysäyttämällä ennalta 
määritetylle korkeudelle, jonka arvo asetetaan toiminnon F11 kautta.

F21=01- JAKSO PURISTIMELLA (OPTIONAL)

Automaattinen jakso, joka on käytettävissä kun laite on varustettu 
valinnaisella puristinyksiköllä.

F21 = 1 KÄYTÖSSÄ  F21 = 0 POIS KÄYTÖSTÄ

Jakson käynnistyspainikkeen (A) painamisen jälkeen äänimerkki ilmoittaa 
viiden sekunnin varoitusajalla puristinlautasen laskeutumisesta.

 - Kun äänimerkin varoitusaika on kulunut, puristin laskeutuu 
kosketuksiin tuotteen huipun kanssa. Toiminnolla F25 laskun 
pysäytys viivästyy tuotteeseen kohdistuvan paineen säätämiseksi.

 - Pöytä alkaa pyöriä ja lavalla olevan tuotteen käärimisvaihe alkaa.

 - Jakson loputtua pöytä pysähtyy ja puristinlautanen nousee ylös 
vapauttaen tuotteen laitteesta purkua varten.

Puristimen nousun ja laskun ohjaamiseksi manuaalisesti katso toiminto 
F21 (joka on oltava asetettuna 1) ja paina painiketta (B) nousua tai (G) 
laskua varten.

F22 = 01 - TÄYDELLINEN NOUSU- JA LASKUJAKSO TAUOLLA

VAARA
Jakso ’’nousu ja lasku tauolla’’ on suunniteltu käärittävän 
tuotteen maksimikorkeudelle 1500 mm. Jos tämä korkeus 
ylitetään on käytettävä putoamisriskeiltä suojaavia ja yli 1500 
mm korkeudella tehtäviin töihin tarkoitettuja asianmukaisia 
henkilönsuojaimia. 

Automaattinen nousu- ja laskujakso tai pelkkä nousu tauolla 
käärittävän tuotteen huipulle päästyä; ennen taukoa kelkka voi laskea 
F23 kautta määritettävän arvon verran. Laite pysähtyy ja odottaa 
uudelleenkäynnistystä antamalla hitaan katkonaisen äänimerkin. Jos 
laite on varustettu puristimella, tämä nousee kohdassa F60 asetetun 
ajan.

Tauolla olevan käärimisjakson loppuun viemiseksi paina jakson 
käynnistyspainiketta (A).

Jos asetettu jakso on nousu ja lasku, kelkka nousee, suorittaa korkeat 
kierrokset, laskeutuu alaosaan ja pysäyttää sitten jakson.

Jos asetettu jakso on ainoastaan nousu, kelkka nousee, suorittaa 
korkeat kierrokset ja pysäyttää sitten jakson.

 »  Nähdä Kaavio 4 - s. 12
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2.4 PUOLIAUTOMAATTINEN TOIMINTAJAKSO 

F01 = 01 - TÄYDELLINEN NOUSU- JA LASKUJAKSO

Automaattinen jakso, jolla lava kääritään lähtien pohjasta kohti huippua 
ja palaten pohjalle.

Käärimisen aikana painikkeilla (B) (kelkka nousuvaiheessa) tai (G) 
(kelkka laskuvaiheessa) on mahdollista pysäyttää kalvokelkan liike ja 
käynnistää se alusta paikallisten vahvistusjaksojen tekemiseksi.

FIGURA

F01 = 02 - VAIN NOUSU TAI VAIN LASKU-JAKSO

VAARA
Jakso ”vain nousu” tai ”vain lasku” on suunniteltu käärittävän 
tuotteen maksimikorkeudelle 1500 mm. Jos tämä korkeus 
ylitetään on käytettävä putoamisriskeiltä suojaavia ja yli 1500 
mm korkeudella tehtäviin töihin tarkoitettuja asianmukaisia 
henkilönsuojaimia.  

Automaattinen jakso, jolla lavalla oleva tuote kääritään lähtien pohjasta 
kohti huippua tai lähtien huipulta kohti pohjaa. 

Käärimisen aikana painikkeilla (B) (kelkka nousuvaiheessa) tai (G) 
(kelkka laskuvaiheessa) on mahdollista pysäyttää kalvokelkan liike ja 
käynnistää se alusta paikallisten vahvistusjaksojen tekemiseksi.

F10 - ENNALTA MÄÄRITETYLTÄ KORKEUDELTA LÄHTEVÄ JAKSO

Automaattinen jakso sallii lavan käärimisen aloittamalla ennalta 
määritetyltä korkeudelta, jonka arvo asetetaan toiminnon F10 kautta.

F11 - ENNALTA MÄÄRITETYLLE KORKEUDELLE PYSÄHTYVÄ JAKSO

Automaattinen jakso sallii lavan käärimisen pysäyttämällä ennalta 
määritetylle korkeudelle, jonka arvo asetetaan toiminnon F11 kautta.

F21=01- JAKSO PURISTIMELLA (OPTIONAL)

Automaattinen jakso, joka on käytettävissä kun laite on varustettu 
valinnaisella puristinyksiköllä.

F21 = 1 KÄYTÖSSÄ  F21 = 0 POIS KÄYTÖSTÄ

Jakson käynnistyspainikkeen (A) painamisen jälkeen äänimerkki ilmoittaa 
viiden sekunnin varoitusajalla puristinlautasen laskeutumisesta.

 - Kun äänimerkin varoitusaika on kulunut, puristin laskeutuu 
kosketuksiin tuotteen huipun kanssa. Toiminnolla F25 laskun 
pysäytys viivästyy tuotteeseen kohdistuvan paineen säätämiseksi.

 - Pöytä alkaa pyöriä ja lavalla olevan tuotteen käärimisvaihe alkaa.

 - Jakson loputtua pöytä pysähtyy ja puristinlautanen nousee ylös 
vapauttaen tuotteen laitteesta purkua varten.

Puristimen nousun ja laskun ohjaamiseksi manuaalisesti katso toiminto 
F21 (joka on oltava asetettuna 1) ja paina painiketta (B) nousua tai (G) 
laskua varten.

F22 = 01 - TÄYDELLINEN NOUSU- JA LASKUJAKSO TAUOLLA

VAARA
Jakso ’’nousu ja lasku tauolla’’ on suunniteltu käärittävän 
tuotteen maksimikorkeudelle 1500 mm. Jos tämä korkeus 
ylitetään on käytettävä putoamisriskeiltä suojaavia ja yli 1500 
mm korkeudella tehtäviin töihin tarkoitettuja asianmukaisia 
henkilönsuojaimia. 

Automaattinen nousu- ja laskujakso tai pelkkä nousu tauolla 
käärittävän tuotteen huipulle päästyä; ennen taukoa kelkka voi laskea 
F23 kautta määritettävän arvon verran. Laite pysähtyy ja odottaa 
uudelleenkäynnistystä antamalla hitaan katkonaisen äänimerkin. Jos 
laite on varustettu puristimella, tämä nousee kohdassa F60 asetetun 
ajan.

Tauolla olevan käärimisjakson loppuun viemiseksi paina jakson 
käynnistyspainiketta (A).

Jos asetettu jakso on nousu ja lasku, kelkka nousee, suorittaa korkeat 
kierrokset, laskeutuu alaosaan ja pysäyttää sitten jakson.

Jos asetettu jakso on ainoastaan nousu, kelkka nousee, suorittaa 
korkeat kierrokset ja pysäyttää sitten jakson.

 »  Nähdä Kaavio 4 - s. 12

 »  Nähdä Kaavio 4 - s. 12 F01 = 03 - PUOLIAUTOMAATTINEN TOIMINTAJAKSO

Kun puoliautomaattinen jakso on asetettu, paina painiketta START (A).

Pöytä alkaa pyöriä ja aloittaa kuormalavan käärintävaiheen.

Ohjaa kelkan nousu ja lasku painamalla painikkeita (B) ja (G). Pöydän 
pysäyttämiseksi vaiheeseen paina painiketta (H).

F30 PUOLIAUTOMAATTINEN TOIMINTAJAKSO

Automaattinen jakso, jonka avulla kuormalava voidaan kääriä askelittain.

Kelkka nousee kohdassa F30 asetettuun korkeuteen, se suorittaa 
kohdassa F31 asetetun kierrosmäärän toistaen sitä tuotteen huippuun 
saakka.

Vahvistuskierrosten aikana on mahdollista säätää kalvon kireyttä ja 
venytystä parametreilla, jotka asetetaan kohdissa F32 ja F33.
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2.5 HÄLYTYSTEN LUETTELO

Koodi Kuvaus Syyt Ratkaisut

E01 Lavansiirtovaunun 
valokenno keskeytynyt

 - Turvavalokenno on aktivoitu.

 - Valokennossa ei ole esteitä, mutta 
signaali ei saavu piirikorttiin.

 - Poista este / tarkasta turvavalokennon peili.

 - Tarkasta toimiiko valokenno ja että led vaihtaa 
tilansa kun laitetaan este, jos se ei toimi, vaihda 
se. Tarkasta johdon jatkuvuus taulun 1+ ja 8.3 
signaalien kanssa, jos katkennut, vaihda se.

E02 Kierron tai käynnin häiriö, 
moottori pysähtynyt

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Anturi ei lue hampaita koska 
nopeustunnistin on rikki tai 
vääntynyt.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Moottori näyttää pyörivän 
vähemmän kuin 500 rpm yli 2,5 s.

 - Laite ei liiku, ei edes manuaalisilla 
komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 
mm).

 - Säädä / vaihda nopeustunnistin.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Jos robotti pyörii sopimattomalla lattialla (matto), 
valitse tasainen sileä lattia, joka ei luista. Jos 
hälytys tapahtui hidastusvaiheessa, anturi ei lue 
kaikkia äänipyörän vaiheita.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus.
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat;.Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on; moottorin 
sähkömagneettinen jarru, jos sellainen on, ei 
ehkä irtoa, eli se on vaihdettava. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava.

E03 Uudelleenkäynnistys 
jännitteenaleneman 
jälkeen

 - Piirilevy on käynnistynyt uudelleen.

 - Laite on pysähtynyt ja näyttää 
tämän viestin.

 - Paina RESET-painiketta.

 - On tapahtunut jännitteen putoaminen ja laite 
on sammunut ja käynnistynyt sitten uudelleen: 
paina RESET-näppäintä (puuttuva virransyöttö) 
tai hälytyskelloa (touch).

E04 Kelkan 
puristumiseneston 
rajakatkaisimen 
laukeaminen

 - Kelkan alla on este.

 - Hälytys E04 jää voimaan ilman 
mitään estettä.

 - Poista este ja paina RESET-painiketta.

 - Tarkasta mikrokytkimen ja puristumista estävän 
lautasen oikea mekaaninen toiminta, jos 
anturi on rikki tai levy vääntynyt, kappaleet on 
vaihdettava. Tarkasta sähkökontaktit ja että 
signaali saavuttaa piirilevyn, jos anturi on rikki tai 
johto katkennut, on ne vaihdettava.

E08 Kelkan nousun/laskun 
häiriö

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Kelkka liikkuu vain yhteen suuntaan.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Rullankannatinkelkka ei liiku, ei 
edes manuaalisilla komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 mm), 
jos nopeustunnistin on rikki tai vahingoittunut, 
on se vaihdettava.

 - Tarkasta, saavuttaako ohjaussignaali 
käyttölaitteen, varmista sitten onko tilan led 
myös päällä. Varmista että kelkan rajakatkaisimia 
ei ole painettu ja että niitä ei ole lukittu.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus. 
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat. Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava. Tarkasta akun tila.

E09 Pysäytys kalvon 
rikkoutumisen tai 
loppumisen jälkeen

 - Kalvorulla on loppunut.

 - Kalvon reuna on irronnut tai kalvo 
on rikki.

 - Kalvo ei tule ulos.

 - Kalvoa ei ole sidottu tuotteeseen 
oikealla tavalla.

 - Vaihda rulla.

 - Kiinnitä kalvo uudelleen lavaan.

 - Tarkasta heilurianturin toiminta poistamalla 
kalvo ja liikuta sitä käsin, jos se ei toimi, tarkasta 
anturin toiminta. Kalvon vetoarvo on korkea, 
laske sitä.

 - Jos ensimmäiset (x) sekuntia kalvo ei kulje kelkan 
sisällä, annetaan hälytys. Sido kalvo kireämmin.

E10 Kelkan rajakatkaisin virhe  - Johdotusvirhe tai virta puuttuu.  - Tarkasta rajakatkaisimien johdotus ja niiden 
virransyöttö. Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E11 Alarajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
nousun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi.

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se. 
Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E12 Ylärajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
laskun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi (moottorin harjat).

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se.

E13 Alarajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan nousun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E14 Ylärajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan laskun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E16 Hätätilan laukeaminen  - Hätäpainiketta on painettu.

 - Kelkan luukku auki.

 - Vapauta painike ja palauta virtapiiri.

 - Sulje luukku ja palauta virtapiiri, jos kelkka on MB 
tai EB tarkasta liittimen siltaus. Tarkasta hätätilan 
mikrokytkin.

E20 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #0

 - Ei vastausta muistista.  - Vaihda muisti I2C (24LC256).

E21 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #1

 - Muistin aikakatkaisu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E22 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #2

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E23 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #3

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E24 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #4

 - Muisti varattu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E25 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #5

 - Kirjoitusvirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E26 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #1

 - Oheislaite varattu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E27 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #2

 - Keskeytys kirjoituksen aikana.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E28 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #3

 - Tiedon tarkastus kirjoituksen 
jälkeen epäonnistunut.

 - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E29 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #4

 - Tiedon kirjoituksen aikakatkaisu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E50 Poimutuksen asennon 
anturien virhe

 - Molemmat anturit ovat varattuja.  - Tarkasta sähköjohdotus tai asennus ja 
mekaaninen toiminta.

E51 Poimutuksen pysäytys 
sulkemisen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut yläanturiin.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E52 Poimutuksen pysäytys 
avauksen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut ala-
anturiin.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E53 Ylärajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
nousukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt nousun 
aikana.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta yläanturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E54 Alarajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
laskukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt laskun aikana.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta ala-anturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E62 Puristimen kelkka 
laskeutuu, mutta 
puristimen levy väärässä 
asennossa ei pysty 
havaitsemaan lavaa 
(Pöydät)

 - Puristimen lautanen lukkiutunut.  - Kierrä puristinlevyä käsin; puristinlevyn nokan on 
kuljettava < 2 mm etäisyydellä anturista. Tarkasta 
anturin toiminta lähentämällä metalliesinettä, 
jos led syttyy, tarkasta johdon toiminta, jos anturi 
ei ilmoita mitään, on se vaihdettava.

E64 Puristimen kelkka kohtasi 
ensin kalvokelkan, mutta 
ei lavaa (Pöydät)

 - Lava on liian alhaalla.  - Sulje puristin pois käytöstä käärimistä varten.

E90 Sisääntulon valokenno 
on kytkeytynyt, 
kun kuormalavaa 
kuljetetaan pyörivällä 
rullakuljettimella (Pöydät)

 - Kuormalava pois paikaltaan.  - Aseta kuormalava takaisin paikalleen ja tarkasta 
valokennojen toiminta.

E91 Yritys käynnistää 
koroke, kun pyörivän 
rullakuljettimen 
sisääntulon tai 
ulostulon valokenno on 
aktivoitunut (Pöydät)

 - Kuormalava kauttakulkuvaiheessa.  - Poista kuormalava.

E92 Jo varatun pyörivän 
rullakuljettimen hälytys 
uuden kuormalavan 
lastauksen aikana: 
rullakuljettimen 
valokennot on 
molempien oltava vapaat 
ennen lastausta (Pöydät)

 - Kuormalava purkuvaiheessa, kun 
uutta kuormalavaa lastataan.

 - Poista ensin kauttakulkuvaiheessa oleva 
kuormalava, lastaa sitten uusi kuormalava.

E93 Hälytys havaittu 
enimmäismitat ylittävä 
kuormalava pyörivällä 
rullakuljettimella: 
rullakuljettimen 
valokennot molemmat 
aktivoituneet purkamisen 
aikana. (Pöydät)

 - Kuormalava on liian pitkä.  - Poista kuormalava.

E94 Hälytys koroke vaiheen 
ulkopuolella, kun 
kuormalavaa kuljetetaan 
rullakuljettimen 
sisääntulossa tai 
ulostulossa (Pöydät)

 - Pöytää ei ole vaiheistettu.  - Poistu automaattisesta tilasta ja käännä pöytä 
vaiheeseen.

E95 Hälytys ulostulo 
varattu poistettaessa 
kuormalavaa pyörivästä 
rullakuljettimesta: 
poistolinjan kaksi 
valokennoa ovat 
molemmat aktivoituneet. 
(Pöydät)

 - Valokennot ovat aktivoituneet.  - Tarkasta valokennojen tila.

E96 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan lastauksen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan lastauksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E97 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan purkamisen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan purkamisen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E99 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan kuljetuksen 
aikana sisääntulon 
rullakuljettimessa 
(Pöydät)

 - Kuormalavan kuljetuksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan kuljetus rullakuljettimilla,
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Koodi Kuvaus Syyt Ratkaisut

E01 Lavansiirtovaunun 
valokenno keskeytynyt

 - Turvavalokenno on aktivoitu.

 - Valokennossa ei ole esteitä, mutta 
signaali ei saavu piirikorttiin.

 - Poista este / tarkasta turvavalokennon peili.

 - Tarkasta toimiiko valokenno ja että led vaihtaa 
tilansa kun laitetaan este, jos se ei toimi, vaihda 
se. Tarkasta johdon jatkuvuus taulun 1+ ja 8.3 
signaalien kanssa, jos katkennut, vaihda se.

E02 Kierron tai käynnin häiriö, 
moottori pysähtynyt

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Anturi ei lue hampaita koska 
nopeustunnistin on rikki tai 
vääntynyt.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Moottori näyttää pyörivän 
vähemmän kuin 500 rpm yli 2,5 s.

 - Laite ei liiku, ei edes manuaalisilla 
komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 
mm).

 - Säädä / vaihda nopeustunnistin.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Jos robotti pyörii sopimattomalla lattialla (matto), 
valitse tasainen sileä lattia, joka ei luista. Jos 
hälytys tapahtui hidastusvaiheessa, anturi ei lue 
kaikkia äänipyörän vaiheita.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus.
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat;.Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on; moottorin 
sähkömagneettinen jarru, jos sellainen on, ei 
ehkä irtoa, eli se on vaihdettava. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava.

E03 Uudelleenkäynnistys 
jännitteenaleneman 
jälkeen

 - Piirilevy on käynnistynyt uudelleen.

 - Laite on pysähtynyt ja näyttää 
tämän viestin.

 - Paina RESET-painiketta.

 - On tapahtunut jännitteen putoaminen ja laite 
on sammunut ja käynnistynyt sitten uudelleen: 
paina RESET-näppäintä (puuttuva virransyöttö) 
tai hälytyskelloa (touch).

E04 Kelkan 
puristumiseneston 
rajakatkaisimen 
laukeaminen

 - Kelkan alla on este.

 - Hälytys E04 jää voimaan ilman 
mitään estettä.

 - Poista este ja paina RESET-painiketta.

 - Tarkasta mikrokytkimen ja puristumista estävän 
lautasen oikea mekaaninen toiminta, jos 
anturi on rikki tai levy vääntynyt, kappaleet on 
vaihdettava. Tarkasta sähkökontaktit ja että 
signaali saavuttaa piirilevyn, jos anturi on rikki tai 
johto katkennut, on ne vaihdettava.

E08 Kelkan nousun/laskun 
häiriö

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Kelkka liikkuu vain yhteen suuntaan.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Rullankannatinkelkka ei liiku, ei 
edes manuaalisilla komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 mm), 
jos nopeustunnistin on rikki tai vahingoittunut, 
on se vaihdettava.

 - Tarkasta, saavuttaako ohjaussignaali 
käyttölaitteen, varmista sitten onko tilan led 
myös päällä. Varmista että kelkan rajakatkaisimia 
ei ole painettu ja että niitä ei ole lukittu.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus. 
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat. Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava. Tarkasta akun tila.

E09 Pysäytys kalvon 
rikkoutumisen tai 
loppumisen jälkeen

 - Kalvorulla on loppunut.

 - Kalvon reuna on irronnut tai kalvo 
on rikki.

 - Kalvo ei tule ulos.

 - Kalvoa ei ole sidottu tuotteeseen 
oikealla tavalla.

 - Vaihda rulla.

 - Kiinnitä kalvo uudelleen lavaan.

 - Tarkasta heilurianturin toiminta poistamalla 
kalvo ja liikuta sitä käsin, jos se ei toimi, tarkasta 
anturin toiminta. Kalvon vetoarvo on korkea, 
laske sitä.

 - Jos ensimmäiset (x) sekuntia kalvo ei kulje kelkan 
sisällä, annetaan hälytys. Sido kalvo kireämmin.

E10 Kelkan rajakatkaisin virhe  - Johdotusvirhe tai virta puuttuu.  - Tarkasta rajakatkaisimien johdotus ja niiden 
virransyöttö. Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E11 Alarajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
nousun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi.

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se. 
Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E12 Ylärajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
laskun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi (moottorin harjat).

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se.

E13 Alarajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan nousun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E14 Ylärajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan laskun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E16 Hätätilan laukeaminen  - Hätäpainiketta on painettu.

 - Kelkan luukku auki.

 - Vapauta painike ja palauta virtapiiri.

 - Sulje luukku ja palauta virtapiiri, jos kelkka on MB 
tai EB tarkasta liittimen siltaus. Tarkasta hätätilan 
mikrokytkin.

E20 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #0

 - Ei vastausta muistista.  - Vaihda muisti I2C (24LC256).

E21 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #1

 - Muistin aikakatkaisu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E22 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #2

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E23 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #3

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E24 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #4

 - Muisti varattu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E25 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #5

 - Kirjoitusvirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E26 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #1

 - Oheislaite varattu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E27 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #2

 - Keskeytys kirjoituksen aikana.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E28 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #3

 - Tiedon tarkastus kirjoituksen 
jälkeen epäonnistunut.

 - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E29 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #4

 - Tiedon kirjoituksen aikakatkaisu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E50 Poimutuksen asennon 
anturien virhe

 - Molemmat anturit ovat varattuja.  - Tarkasta sähköjohdotus tai asennus ja 
mekaaninen toiminta.

E51 Poimutuksen pysäytys 
sulkemisen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut yläanturiin.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E52 Poimutuksen pysäytys 
avauksen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut ala-
anturiin.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E53 Ylärajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
nousukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt nousun 
aikana.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta yläanturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E54 Alarajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
laskukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt laskun aikana.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta ala-anturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E62 Puristimen kelkka 
laskeutuu, mutta 
puristimen levy väärässä 
asennossa ei pysty 
havaitsemaan lavaa 
(Pöydät)

 - Puristimen lautanen lukkiutunut.  - Kierrä puristinlevyä käsin; puristinlevyn nokan on 
kuljettava < 2 mm etäisyydellä anturista. Tarkasta 
anturin toiminta lähentämällä metalliesinettä, 
jos led syttyy, tarkasta johdon toiminta, jos anturi 
ei ilmoita mitään, on se vaihdettava.

E64 Puristimen kelkka kohtasi 
ensin kalvokelkan, mutta 
ei lavaa (Pöydät)

 - Lava on liian alhaalla.  - Sulje puristin pois käytöstä käärimistä varten.

E90 Sisääntulon valokenno 
on kytkeytynyt, 
kun kuormalavaa 
kuljetetaan pyörivällä 
rullakuljettimella (Pöydät)

 - Kuormalava pois paikaltaan.  - Aseta kuormalava takaisin paikalleen ja tarkasta 
valokennojen toiminta.

E91 Yritys käynnistää 
koroke, kun pyörivän 
rullakuljettimen 
sisääntulon tai 
ulostulon valokenno on 
aktivoitunut (Pöydät)

 - Kuormalava kauttakulkuvaiheessa.  - Poista kuormalava.

E92 Jo varatun pyörivän 
rullakuljettimen hälytys 
uuden kuormalavan 
lastauksen aikana: 
rullakuljettimen 
valokennot on 
molempien oltava vapaat 
ennen lastausta (Pöydät)

 - Kuormalava purkuvaiheessa, kun 
uutta kuormalavaa lastataan.

 - Poista ensin kauttakulkuvaiheessa oleva 
kuormalava, lastaa sitten uusi kuormalava.

E93 Hälytys havaittu 
enimmäismitat ylittävä 
kuormalava pyörivällä 
rullakuljettimella: 
rullakuljettimen 
valokennot molemmat 
aktivoituneet purkamisen 
aikana. (Pöydät)

 - Kuormalava on liian pitkä.  - Poista kuormalava.

E94 Hälytys koroke vaiheen 
ulkopuolella, kun 
kuormalavaa kuljetetaan 
rullakuljettimen 
sisääntulossa tai 
ulostulossa (Pöydät)

 - Pöytää ei ole vaiheistettu.  - Poistu automaattisesta tilasta ja käännä pöytä 
vaiheeseen.

E95 Hälytys ulostulo 
varattu poistettaessa 
kuormalavaa pyörivästä 
rullakuljettimesta: 
poistolinjan kaksi 
valokennoa ovat 
molemmat aktivoituneet. 
(Pöydät)

 - Valokennot ovat aktivoituneet.  - Tarkasta valokennojen tila.

E96 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan lastauksen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan lastauksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E97 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan purkamisen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan purkamisen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E99 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan kuljetuksen 
aikana sisääntulon 
rullakuljettimessa 
(Pöydät)

 - Kuormalavan kuljetuksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan kuljetus rullakuljettimilla,
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Koodi Kuvaus Syyt Ratkaisut

E01 Lavansiirtovaunun 
valokenno keskeytynyt

 - Turvavalokenno on aktivoitu.

 - Valokennossa ei ole esteitä, mutta 
signaali ei saavu piirikorttiin.

 - Poista este / tarkasta turvavalokennon peili.

 - Tarkasta toimiiko valokenno ja että led vaihtaa 
tilansa kun laitetaan este, jos se ei toimi, vaihda 
se. Tarkasta johdon jatkuvuus taulun 1+ ja 8.3 
signaalien kanssa, jos katkennut, vaihda se.

E02 Kierron tai käynnin häiriö, 
moottori pysähtynyt

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Anturi ei lue hampaita koska 
nopeustunnistin on rikki tai 
vääntynyt.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Moottori näyttää pyörivän 
vähemmän kuin 500 rpm yli 2,5 s.

 - Laite ei liiku, ei edes manuaalisilla 
komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 
mm).

 - Säädä / vaihda nopeustunnistin.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Jos robotti pyörii sopimattomalla lattialla (matto), 
valitse tasainen sileä lattia, joka ei luista. Jos 
hälytys tapahtui hidastusvaiheessa, anturi ei lue 
kaikkia äänipyörän vaiheita.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus.
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat;.Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on; moottorin 
sähkömagneettinen jarru, jos sellainen on, ei 
ehkä irtoa, eli se on vaihdettava. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava.

E03 Uudelleenkäynnistys 
jännitteenaleneman 
jälkeen

 - Piirilevy on käynnistynyt uudelleen.

 - Laite on pysähtynyt ja näyttää 
tämän viestin.

 - Paina RESET-painiketta.

 - On tapahtunut jännitteen putoaminen ja laite 
on sammunut ja käynnistynyt sitten uudelleen: 
paina RESET-näppäintä (puuttuva virransyöttö) 
tai hälytyskelloa (touch).

E04 Kelkan 
puristumiseneston 
rajakatkaisimen 
laukeaminen

 - Kelkan alla on este.

 - Hälytys E04 jää voimaan ilman 
mitään estettä.

 - Poista este ja paina RESET-painiketta.

 - Tarkasta mikrokytkimen ja puristumista estävän 
lautasen oikea mekaaninen toiminta, jos 
anturi on rikki tai levy vääntynyt, kappaleet on 
vaihdettava. Tarkasta sähkökontaktit ja että 
signaali saavuttaa piirilevyn, jos anturi on rikki tai 
johto katkennut, on ne vaihdettava.

E08 Kelkan nousun/laskun 
häiriö

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Kelkka liikkuu vain yhteen suuntaan.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Rullankannatinkelkka ei liiku, ei 
edes manuaalisilla komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 mm), 
jos nopeustunnistin on rikki tai vahingoittunut, 
on se vaihdettava.

 - Tarkasta, saavuttaako ohjaussignaali 
käyttölaitteen, varmista sitten onko tilan led 
myös päällä. Varmista että kelkan rajakatkaisimia 
ei ole painettu ja että niitä ei ole lukittu.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus. 
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat. Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava. Tarkasta akun tila.

E09 Pysäytys kalvon 
rikkoutumisen tai 
loppumisen jälkeen

 - Kalvorulla on loppunut.

 - Kalvon reuna on irronnut tai kalvo 
on rikki.

 - Kalvo ei tule ulos.

 - Kalvoa ei ole sidottu tuotteeseen 
oikealla tavalla.

 - Vaihda rulla.

 - Kiinnitä kalvo uudelleen lavaan.

 - Tarkasta heilurianturin toiminta poistamalla 
kalvo ja liikuta sitä käsin, jos se ei toimi, tarkasta 
anturin toiminta. Kalvon vetoarvo on korkea, 
laske sitä.

 - Jos ensimmäiset (x) sekuntia kalvo ei kulje kelkan 
sisällä, annetaan hälytys. Sido kalvo kireämmin.

E10 Kelkan rajakatkaisin virhe  - Johdotusvirhe tai virta puuttuu.  - Tarkasta rajakatkaisimien johdotus ja niiden 
virransyöttö. Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E11 Alarajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
nousun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi.

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se. 
Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E12 Ylärajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
laskun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi (moottorin harjat).

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se.

E13 Alarajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan nousun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E14 Ylärajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan laskun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E16 Hätätilan laukeaminen  - Hätäpainiketta on painettu.

 - Kelkan luukku auki.

 - Vapauta painike ja palauta virtapiiri.

 - Sulje luukku ja palauta virtapiiri, jos kelkka on MB 
tai EB tarkasta liittimen siltaus. Tarkasta hätätilan 
mikrokytkin.

E20 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #0

 - Ei vastausta muistista.  - Vaihda muisti I2C (24LC256).

E21 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #1

 - Muistin aikakatkaisu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E22 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #2

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E23 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #3

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E24 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #4

 - Muisti varattu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E25 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #5

 - Kirjoitusvirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E26 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #1

 - Oheislaite varattu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E27 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #2

 - Keskeytys kirjoituksen aikana.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E28 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #3

 - Tiedon tarkastus kirjoituksen 
jälkeen epäonnistunut.

 - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E29 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #4

 - Tiedon kirjoituksen aikakatkaisu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E50 Poimutuksen asennon 
anturien virhe

 - Molemmat anturit ovat varattuja.  - Tarkasta sähköjohdotus tai asennus ja 
mekaaninen toiminta.

E51 Poimutuksen pysäytys 
sulkemisen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut yläanturiin.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E52 Poimutuksen pysäytys 
avauksen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut ala-
anturiin.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E53 Ylärajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
nousukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt nousun 
aikana.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta yläanturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E54 Alarajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
laskukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt laskun aikana.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta ala-anturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E62 Puristimen kelkka 
laskeutuu, mutta 
puristimen levy väärässä 
asennossa ei pysty 
havaitsemaan lavaa 
(Pöydät)

 - Puristimen lautanen lukkiutunut.  - Kierrä puristinlevyä käsin; puristinlevyn nokan on 
kuljettava < 2 mm etäisyydellä anturista. Tarkasta 
anturin toiminta lähentämällä metalliesinettä, 
jos led syttyy, tarkasta johdon toiminta, jos anturi 
ei ilmoita mitään, on se vaihdettava.

E64 Puristimen kelkka kohtasi 
ensin kalvokelkan, mutta 
ei lavaa (Pöydät)

 - Lava on liian alhaalla.  - Sulje puristin pois käytöstä käärimistä varten.

E90 Sisääntulon valokenno 
on kytkeytynyt, 
kun kuormalavaa 
kuljetetaan pyörivällä 
rullakuljettimella (Pöydät)

 - Kuormalava pois paikaltaan.  - Aseta kuormalava takaisin paikalleen ja tarkasta 
valokennojen toiminta.

E91 Yritys käynnistää 
koroke, kun pyörivän 
rullakuljettimen 
sisääntulon tai 
ulostulon valokenno on 
aktivoitunut (Pöydät)

 - Kuormalava kauttakulkuvaiheessa.  - Poista kuormalava.

E92 Jo varatun pyörivän 
rullakuljettimen hälytys 
uuden kuormalavan 
lastauksen aikana: 
rullakuljettimen 
valokennot on 
molempien oltava vapaat 
ennen lastausta (Pöydät)

 - Kuormalava purkuvaiheessa, kun 
uutta kuormalavaa lastataan.

 - Poista ensin kauttakulkuvaiheessa oleva 
kuormalava, lastaa sitten uusi kuormalava.

E93 Hälytys havaittu 
enimmäismitat ylittävä 
kuormalava pyörivällä 
rullakuljettimella: 
rullakuljettimen 
valokennot molemmat 
aktivoituneet purkamisen 
aikana. (Pöydät)

 - Kuormalava on liian pitkä.  - Poista kuormalava.

E94 Hälytys koroke vaiheen 
ulkopuolella, kun 
kuormalavaa kuljetetaan 
rullakuljettimen 
sisääntulossa tai 
ulostulossa (Pöydät)

 - Pöytää ei ole vaiheistettu.  - Poistu automaattisesta tilasta ja käännä pöytä 
vaiheeseen.

E95 Hälytys ulostulo 
varattu poistettaessa 
kuormalavaa pyörivästä 
rullakuljettimesta: 
poistolinjan kaksi 
valokennoa ovat 
molemmat aktivoituneet. 
(Pöydät)

 - Valokennot ovat aktivoituneet.  - Tarkasta valokennojen tila.

E96 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan lastauksen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan lastauksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E97 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan purkamisen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan purkamisen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E99 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan kuljetuksen 
aikana sisääntulon 
rullakuljettimessa 
(Pöydät)

 - Kuormalavan kuljetuksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan kuljetus rullakuljettimilla,
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Koodi Kuvaus Syyt Ratkaisut

E01 Lavansiirtovaunun 
valokenno keskeytynyt

 - Turvavalokenno on aktivoitu.

 - Valokennossa ei ole esteitä, mutta 
signaali ei saavu piirikorttiin.

 - Poista este / tarkasta turvavalokennon peili.

 - Tarkasta toimiiko valokenno ja että led vaihtaa 
tilansa kun laitetaan este, jos se ei toimi, vaihda 
se. Tarkasta johdon jatkuvuus taulun 1+ ja 8.3 
signaalien kanssa, jos katkennut, vaihda se.

E02 Kierron tai käynnin häiriö, 
moottori pysähtynyt

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Anturi ei lue hampaita koska 
nopeustunnistin on rikki tai 
vääntynyt.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Moottori näyttää pyörivän 
vähemmän kuin 500 rpm yli 2,5 s.

 - Laite ei liiku, ei edes manuaalisilla 
komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 
mm).

 - Säädä / vaihda nopeustunnistin.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Jos robotti pyörii sopimattomalla lattialla (matto), 
valitse tasainen sileä lattia, joka ei luista. Jos 
hälytys tapahtui hidastusvaiheessa, anturi ei lue 
kaikkia äänipyörän vaiheita.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus.
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat;.Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on; moottorin 
sähkömagneettinen jarru, jos sellainen on, ei 
ehkä irtoa, eli se on vaihdettava. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava.

E03 Uudelleenkäynnistys 
jännitteenaleneman 
jälkeen

 - Piirilevy on käynnistynyt uudelleen.

 - Laite on pysähtynyt ja näyttää 
tämän viestin.

 - Paina RESET-painiketta.

 - On tapahtunut jännitteen putoaminen ja laite 
on sammunut ja käynnistynyt sitten uudelleen: 
paina RESET-näppäintä (puuttuva virransyöttö) 
tai hälytyskelloa (touch).

E04 Kelkan 
puristumiseneston 
rajakatkaisimen 
laukeaminen

 - Kelkan alla on este.

 - Hälytys E04 jää voimaan ilman 
mitään estettä.

 - Poista este ja paina RESET-painiketta.

 - Tarkasta mikrokytkimen ja puristumista estävän 
lautasen oikea mekaaninen toiminta, jos 
anturi on rikki tai levy vääntynyt, kappaleet on 
vaihdettava. Tarkasta sähkökontaktit ja että 
signaali saavuttaa piirilevyn, jos anturi on rikki tai 
johto katkennut, on ne vaihdettava.

E08 Kelkan nousun/laskun 
häiriö

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Kelkka liikkuu vain yhteen suuntaan.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Rullankannatinkelkka ei liiku, ei 
edes manuaalisilla komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 mm), 
jos nopeustunnistin on rikki tai vahingoittunut, 
on se vaihdettava.

 - Tarkasta, saavuttaako ohjaussignaali 
käyttölaitteen, varmista sitten onko tilan led 
myös päällä. Varmista että kelkan rajakatkaisimia 
ei ole painettu ja että niitä ei ole lukittu.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus. 
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat. Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava. Tarkasta akun tila.

E09 Pysäytys kalvon 
rikkoutumisen tai 
loppumisen jälkeen

 - Kalvorulla on loppunut.

 - Kalvon reuna on irronnut tai kalvo 
on rikki.

 - Kalvo ei tule ulos.

 - Kalvoa ei ole sidottu tuotteeseen 
oikealla tavalla.

 - Vaihda rulla.

 - Kiinnitä kalvo uudelleen lavaan.

 - Tarkasta heilurianturin toiminta poistamalla 
kalvo ja liikuta sitä käsin, jos se ei toimi, tarkasta 
anturin toiminta. Kalvon vetoarvo on korkea, 
laske sitä.

 - Jos ensimmäiset (x) sekuntia kalvo ei kulje kelkan 
sisällä, annetaan hälytys. Sido kalvo kireämmin.

E10 Kelkan rajakatkaisin virhe  - Johdotusvirhe tai virta puuttuu.  - Tarkasta rajakatkaisimien johdotus ja niiden 
virransyöttö. Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E11 Alarajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
nousun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi.

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se. 
Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E12 Ylärajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
laskun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi (moottorin harjat).

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se.

E13 Alarajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan nousun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E14 Ylärajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan laskun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E16 Hätätilan laukeaminen  - Hätäpainiketta on painettu.

 - Kelkan luukku auki.

 - Vapauta painike ja palauta virtapiiri.

 - Sulje luukku ja palauta virtapiiri, jos kelkka on MB 
tai EB tarkasta liittimen siltaus. Tarkasta hätätilan 
mikrokytkin.

E20 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #0

 - Ei vastausta muistista.  - Vaihda muisti I2C (24LC256).

E21 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #1

 - Muistin aikakatkaisu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E22 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #2

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E23 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #3

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E24 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #4

 - Muisti varattu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E25 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #5

 - Kirjoitusvirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E26 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #1

 - Oheislaite varattu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E27 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #2

 - Keskeytys kirjoituksen aikana.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E28 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #3

 - Tiedon tarkastus kirjoituksen 
jälkeen epäonnistunut.

 - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E29 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #4

 - Tiedon kirjoituksen aikakatkaisu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E50 Poimutuksen asennon 
anturien virhe

 - Molemmat anturit ovat varattuja.  - Tarkasta sähköjohdotus tai asennus ja 
mekaaninen toiminta.

E51 Poimutuksen pysäytys 
sulkemisen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut yläanturiin.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E52 Poimutuksen pysäytys 
avauksen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut ala-
anturiin.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E53 Ylärajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
nousukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt nousun 
aikana.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta yläanturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E54 Alarajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
laskukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt laskun aikana.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta ala-anturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E62 Puristimen kelkka 
laskeutuu, mutta 
puristimen levy väärässä 
asennossa ei pysty 
havaitsemaan lavaa 
(Pöydät)

 - Puristimen lautanen lukkiutunut.  - Kierrä puristinlevyä käsin; puristinlevyn nokan on 
kuljettava < 2 mm etäisyydellä anturista. Tarkasta 
anturin toiminta lähentämällä metalliesinettä, 
jos led syttyy, tarkasta johdon toiminta, jos anturi 
ei ilmoita mitään, on se vaihdettava.

E64 Puristimen kelkka kohtasi 
ensin kalvokelkan, mutta 
ei lavaa (Pöydät)

 - Lava on liian alhaalla.  - Sulje puristin pois käytöstä käärimistä varten.

E90 Sisääntulon valokenno 
on kytkeytynyt, 
kun kuormalavaa 
kuljetetaan pyörivällä 
rullakuljettimella (Pöydät)

 - Kuormalava pois paikaltaan.  - Aseta kuormalava takaisin paikalleen ja tarkasta 
valokennojen toiminta.

E91 Yritys käynnistää 
koroke, kun pyörivän 
rullakuljettimen 
sisääntulon tai 
ulostulon valokenno on 
aktivoitunut (Pöydät)

 - Kuormalava kauttakulkuvaiheessa.  - Poista kuormalava.

E92 Jo varatun pyörivän 
rullakuljettimen hälytys 
uuden kuormalavan 
lastauksen aikana: 
rullakuljettimen 
valokennot on 
molempien oltava vapaat 
ennen lastausta (Pöydät)

 - Kuormalava purkuvaiheessa, kun 
uutta kuormalavaa lastataan.

 - Poista ensin kauttakulkuvaiheessa oleva 
kuormalava, lastaa sitten uusi kuormalava.

E93 Hälytys havaittu 
enimmäismitat ylittävä 
kuormalava pyörivällä 
rullakuljettimella: 
rullakuljettimen 
valokennot molemmat 
aktivoituneet purkamisen 
aikana. (Pöydät)

 - Kuormalava on liian pitkä.  - Poista kuormalava.

E94 Hälytys koroke vaiheen 
ulkopuolella, kun 
kuormalavaa kuljetetaan 
rullakuljettimen 
sisääntulossa tai 
ulostulossa (Pöydät)

 - Pöytää ei ole vaiheistettu.  - Poistu automaattisesta tilasta ja käännä pöytä 
vaiheeseen.

E95 Hälytys ulostulo 
varattu poistettaessa 
kuormalavaa pyörivästä 
rullakuljettimesta: 
poistolinjan kaksi 
valokennoa ovat 
molemmat aktivoituneet. 
(Pöydät)

 - Valokennot ovat aktivoituneet.  - Tarkasta valokennojen tila.

E96 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan lastauksen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan lastauksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E97 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan purkamisen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan purkamisen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E99 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan kuljetuksen 
aikana sisääntulon 
rullakuljettimessa 
(Pöydät)

 - Kuormalavan kuljetuksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan kuljetus rullakuljettimilla,
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Koodi Kuvaus Syyt Ratkaisut

E01 Lavansiirtovaunun 
valokenno keskeytynyt

 - Turvavalokenno on aktivoitu.

 - Valokennossa ei ole esteitä, mutta 
signaali ei saavu piirikorttiin.

 - Poista este / tarkasta turvavalokennon peili.

 - Tarkasta toimiiko valokenno ja että led vaihtaa 
tilansa kun laitetaan este, jos se ei toimi, vaihda 
se. Tarkasta johdon jatkuvuus taulun 1+ ja 8.3 
signaalien kanssa, jos katkennut, vaihda se.

E02 Kierron tai käynnin häiriö, 
moottori pysähtynyt

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Anturi ei lue hampaita koska 
nopeustunnistin on rikki tai 
vääntynyt.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Moottori näyttää pyörivän 
vähemmän kuin 500 rpm yli 2,5 s.

 - Laite ei liiku, ei edes manuaalisilla 
komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 
mm).

 - Säädä / vaihda nopeustunnistin.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Jos robotti pyörii sopimattomalla lattialla (matto), 
valitse tasainen sileä lattia, joka ei luista. Jos 
hälytys tapahtui hidastusvaiheessa, anturi ei lue 
kaikkia äänipyörän vaiheita.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus.
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat;.Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on; moottorin 
sähkömagneettinen jarru, jos sellainen on, ei 
ehkä irtoa, eli se on vaihdettava. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava.

E03 Uudelleenkäynnistys 
jännitteenaleneman 
jälkeen

 - Piirilevy on käynnistynyt uudelleen.

 - Laite on pysähtynyt ja näyttää 
tämän viestin.

 - Paina RESET-painiketta.

 - On tapahtunut jännitteen putoaminen ja laite 
on sammunut ja käynnistynyt sitten uudelleen: 
paina RESET-näppäintä (puuttuva virransyöttö) 
tai hälytyskelloa (touch).

E04 Kelkan 
puristumiseneston 
rajakatkaisimen 
laukeaminen

 - Kelkan alla on este.

 - Hälytys E04 jää voimaan ilman 
mitään estettä.

 - Poista este ja paina RESET-painiketta.

 - Tarkasta mikrokytkimen ja puristumista estävän 
lautasen oikea mekaaninen toiminta, jos 
anturi on rikki tai levy vääntynyt, kappaleet on 
vaihdettava. Tarkasta sähkökontaktit ja että 
signaali saavuttaa piirilevyn, jos anturi on rikki tai 
johto katkennut, on ne vaihdettava.

E08 Kelkan nousun/laskun 
häiriö

 - Anturi ei lue hampaita koska liian 
kaukana nopeustunnistimesta.

 - Kelkka liikkuu vain yhteen suuntaan.

 - Anturi ei lähetä signaalia piirilevylle.

 - Rullankannatinkelkka ei liiku, ei 
edes manuaalisilla komennoilla.

 - Säädä anturin asento suhteessa 
nopeustunnistimen hampaisiin (etäisyys < 2 mm), 
jos nopeustunnistin on rikki tai vahingoittunut, 
on se vaihdettava.

 - Tarkasta, saavuttaako ohjaussignaali 
käyttölaitteen, varmista sitten onko tilan led 
myös päällä. Varmista että kelkan rajakatkaisimia 
ei ole painettu ja että niitä ei ole lukittu.

 - Tarkasta anturin toiminta lähentämällä 
metalliesinettä, jos led syttyy, vaihda johto, jos 
anturi ei toimi, on se vaihdettava.

 - Käyttöönotto tai invertteri ei vastaanota 
lupaa käynnistystä varten, tarkasta johdotus. 
Käyttöönotto tai invertteri on häiriötilassa, ilmoita 
viimeksi mainitun osoittama koodi. Jos moottori 
on DC, tarkasta sen harjat. Moottorin johto ei ole 
kytketty hyvin, tarkasta johdotus ja jännitteet, 
myös jarrusta jos sellainen on. Moottoriryhmä 
saattaa olla vaurioitunut tai viallinen, eli se on 
vaihdettava. Tarkasta akun tila.

E09 Pysäytys kalvon 
rikkoutumisen tai 
loppumisen jälkeen

 - Kalvorulla on loppunut.

 - Kalvon reuna on irronnut tai kalvo 
on rikki.

 - Kalvo ei tule ulos.

 - Kalvoa ei ole sidottu tuotteeseen 
oikealla tavalla.

 - Vaihda rulla.

 - Kiinnitä kalvo uudelleen lavaan.

 - Tarkasta heilurianturin toiminta poistamalla 
kalvo ja liikuta sitä käsin, jos se ei toimi, tarkasta 
anturin toiminta. Kalvon vetoarvo on korkea, 
laske sitä.

 - Jos ensimmäiset (x) sekuntia kalvo ei kulje kelkan 
sisällä, annetaan hälytys. Sido kalvo kireämmin.

E10 Kelkan rajakatkaisin virhe  - Johdotusvirhe tai virta puuttuu.  - Tarkasta rajakatkaisimien johdotus ja niiden 
virransyöttö. Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E11 Alarajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
nousun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi.

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se. 
Tarkasta kelkan moottorin harjat.

E12 Ylärajakatkaisin virhe: ei 
ole sulkeutunut kelkan 
laskun aikana

 - Kelkan moottorin pysäytys.

 - Rajakatkaisin rikki tai pysähtynyt.

 - Tarkasta kelkan moottorointi (moottorin harjat).

 - Vapauta anturi tai jos se on viallinen, vaihda se.

E13 Alarajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan nousun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E14 Ylärajakatkaisin virhe: 
avautunut kelkan laskun 
aikana

 - Kelkka liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

 - Vaihda pyörimissuunta päinvastaiseksi tai 
rajakatkaisimet ovat päinvastoin.

E16 Hätätilan laukeaminen  - Hätäpainiketta on painettu.

 - Kelkan luukku auki.

 - Vapauta painike ja palauta virtapiiri.

 - Sulje luukku ja palauta virtapiiri, jos kelkka on MB 
tai EB tarkasta liittimen siltaus. Tarkasta hätätilan 
mikrokytkin.

E20 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #0

 - Ei vastausta muistista.  - Vaihda muisti I2C (24LC256).

E21 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #1

 - Muistin aikakatkaisu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E22 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #2

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E23 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #3

 - Kommunikointivirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E24 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #4

 - Muisti varattu.  - Vaihda muisti (24LC256).

E25 Haihtumaton muisti 
toiminnot virhe (I2C) #5

 - Kirjoitusvirhe.  - Vaihda muisti (24LC256).

E26 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #1

 - Oheislaite varattu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E27 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #2

 - Keskeytys kirjoituksen aikana.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E28 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #3

 - Tiedon tarkastus kirjoituksen 
jälkeen epäonnistunut.

 - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E29 Haihtumaton muisti 
kätketyt parametrit virhe 
(EE) #4

 - Tiedon kirjoituksen aikakatkaisu.  - Vaihda mikro-ohjain (PIC).

E50 Poimutuksen asennon 
anturien virhe

 - Molemmat anturit ovat varattuja.  - Tarkasta sähköjohdotus tai asennus ja 
mekaaninen toiminta.

E51 Poimutuksen pysäytys 
sulkemisen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut yläanturiin.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E52 Poimutuksen pysäytys 
avauksen aikana

 - Poimutus on lukkiutunut ala-
anturiin.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta sähkökytkentä.

 - Tarkasta mekaanisten esteiden puuttuminen.

 - Tarkasta anturin toiminta.

E53 Ylärajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
nousukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt nousun 
aikana.

 - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta yläanturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E54 Alarajakatkaisimen 
virhe: ei ole kytkeytynyt 
laskukomennon aikana 
(nyöritys)

 - Kelkka on pysähtynyt laskun aikana.  - Tarkasta moottorin toiminta.

 - Tarkasta ala-anturin toiminta, jos se on rikki, on 
se vaihdettava.

 - Varmista, ettei ole mekaanisia esteitä.

E62 Puristimen kelkka 
laskeutuu, mutta 
puristimen levy väärässä 
asennossa ei pysty 
havaitsemaan lavaa 
(Pöydät)

 - Puristimen lautanen lukkiutunut.  - Kierrä puristinlevyä käsin; puristinlevyn nokan on 
kuljettava < 2 mm etäisyydellä anturista. Tarkasta 
anturin toiminta lähentämällä metalliesinettä, 
jos led syttyy, tarkasta johdon toiminta, jos anturi 
ei ilmoita mitään, on se vaihdettava.

E64 Puristimen kelkka kohtasi 
ensin kalvokelkan, mutta 
ei lavaa (Pöydät)

 - Lava on liian alhaalla.  - Sulje puristin pois käytöstä käärimistä varten.

E90 Sisääntulon valokenno 
on kytkeytynyt, 
kun kuormalavaa 
kuljetetaan pyörivällä 
rullakuljettimella (Pöydät)

 - Kuormalava pois paikaltaan.  - Aseta kuormalava takaisin paikalleen ja tarkasta 
valokennojen toiminta.

E91 Yritys käynnistää 
koroke, kun pyörivän 
rullakuljettimen 
sisääntulon tai 
ulostulon valokenno on 
aktivoitunut (Pöydät)

 - Kuormalava kauttakulkuvaiheessa.  - Poista kuormalava.

E92 Jo varatun pyörivän 
rullakuljettimen hälytys 
uuden kuormalavan 
lastauksen aikana: 
rullakuljettimen 
valokennot on 
molempien oltava vapaat 
ennen lastausta (Pöydät)

 - Kuormalava purkuvaiheessa, kun 
uutta kuormalavaa lastataan.

 - Poista ensin kauttakulkuvaiheessa oleva 
kuormalava, lastaa sitten uusi kuormalava.

E93 Hälytys havaittu 
enimmäismitat ylittävä 
kuormalava pyörivällä 
rullakuljettimella: 
rullakuljettimen 
valokennot molemmat 
aktivoituneet purkamisen 
aikana. (Pöydät)

 - Kuormalava on liian pitkä.  - Poista kuormalava.

E94 Hälytys koroke vaiheen 
ulkopuolella, kun 
kuormalavaa kuljetetaan 
rullakuljettimen 
sisääntulossa tai 
ulostulossa (Pöydät)

 - Pöytää ei ole vaiheistettu.  - Poistu automaattisesta tilasta ja käännä pöytä 
vaiheeseen.

E95 Hälytys ulostulo 
varattu poistettaessa 
kuormalavaa pyörivästä 
rullakuljettimesta: 
poistolinjan kaksi 
valokennoa ovat 
molemmat aktivoituneet. 
(Pöydät)

 - Valokennot ovat aktivoituneet.  - Tarkasta valokennojen tila.

E96 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan lastauksen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan lastauksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E97 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan purkamisen 
aikana (Pöydät)

 - Kuormalavan purkamisen timeout.  - Tarkasta kuormalavan lastaamatta jääminen.

E99 Hälytys maksimiaika 
kulunut loppuun 
kuormalavan kuljetuksen 
aikana sisääntulon 
rullakuljettimessa 
(Pöydät)

 - Kuormalavan kuljetuksen timeout.  - Tarkasta kuormalavan kuljetus rullakuljettimilla,
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2.5.1 UUDELLEENKÄYNNISTYS HÄLYTYKSEN TAI 
KALVON RIKKOUTUMISEN / LOPPUMISEN 
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 »  Nähdä Kaavio 5 - s. 20

 - Odota että laite pysähtyy vaiheeseen ja vie kelkan rullan 
vaihtokorkeudelle (hälytys E09).

 - Ratkaise hälytyksen aiheuttama ongelma tai vaihda mahdollisesti 
kulunut rulla, kiinnitä kalvo lavaa.

 - Paina SINISTÄ NOLLAUS-painiketta (2).

 - Nollaa hälytys painamalla RESET (E) painiketta ohjauspaneelista.

 - Paina painiketta START (A) kolmen sekunnin ajan.

Kaavio 5 
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