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1.1 NYOMÓGOMBOS VEZÉRLŐK
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1.1.2 FS370 - FS340-350-380-385 FELÜLET
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1.1.3 VEZÉRLŐK LEÍRÁSA 

A Programozott ciklus INDÍTÓ gomb.

B  Kocsi felemelése kézi üzemmódban.

 Az (E) gombbal együttesen megnyomva a leszorító automatikusan 
felemelkedik a ciklus kezdő állásába.

C A gombbal a beállított értékeket csökkentheti.

D A gombbal a beállított értékeket növelheti.

E Vészjelzés újraindító (minimum 2 másodpercig nyomva tartani);

 Paraméterek mentése (lenyomni a LED villogásáig - több, mint 3 
másodpercig);

 A STOP gombbal együtt lenyomva megáll és alaphelyzetbe 
állítja a ciklust (a kijelzőn (V) megjelenik az “INI” a törlés 
megtörténtéről).

F  Két jegyű kijelző, a kiválasztott program funkcióit (paramétereit) 
jelöli;

 A ciklus alatt a folyamatban lévő megmunkálás állapotát mutatja; 

 A „CF” jelölés a kijelzőn (V) a ciklus végén jelzi az elfogyasztott 
fóliát;

 Az „AA” jelölés a kijelzőn (V) jelzi, hogy a gép riasztásban van.

G Kocsi leengedése kézi üzemmódban (az (E) gombbal együttesen 
megnyomva a kocsi automatikusan leereszkedik a ciklus kezdő 
állásába).

H  Forgótányér kézi üzemmódú forgatása, ha a gombot nyomva 
tartja, a forgótányér megáll a ciklus megadott szakaszában (az’’E’’ 
gombbal együttesen megnyomva a forgótányér automatikusan 
addig forog, míg a megadott szakaszba nem kerül).

O A ciklus megszakító STOP gombbal a gépet a ciklus közben 
állítja le, a forgótányér lelassul, majd megáll, a ciklust később ott 
folytathatja, ahol megszakította.

P Két jegyű kijelző, a kiválasztott programot jelöli;

 A ciklus alatt a tartórúd forgásának animációja látható;

 MEGJEGYZÉS: a kijelző villogása jelzi, hogy egy paraméter 
módosításra került).

V 3 jegyű kijelző, a megjelenített funkció értékeit mutatja;

 A ciklus alatt vagy a fóliakocsi kézi mozgatása alatt, jelzi az 
aktuális magasságot;

 A középső és a bal pontok az értékek tizedes pontjai, a jobb 
oldali világító pont jelzi, amikor a V + és a V -gomb zárolva van, 
és a paraméter értékeket nem lehet megváltoztatni.
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1.1.4 FS335 / FS370 / FS340-350-380-385 MŰKÖDÉSE 

A Programozott ciklus INDÍTÓ gomb.

B  Kocsi felemelése kézi üzemmódban.

 Az (E) gombbal együttesen megnyomva a leszorító automatikusan 
felemelkedik a ciklus kezdő állásába.

C A gombbal a beállított értékeket csökkentheti.

D A gombbal a beállított értékeket növelheti.

E Vészjelzés újraindító (minimum 2 másodpercig nyomva tartani);

 Paraméterek mentése (lenyomni a LED villogásáig - több, mint 3 
másodpercig);

 A STOP gombbal együtt lenyomva megáll és alaphelyzetbe 
állítja a ciklust (a kijelzőn (V) megjelenik az “INI” a törlés 
megtörténtéről).

F  Két jegyű kijelző, a kiválasztott program funkcióit (paramétereit) 
jelöli;

 A ciklus alatt a folyamatban lévő megmunkálás állapotát mutatja; 

 A „CF” jelölés a kijelzőn (V) a ciklus végén jelzi az elfogyasztott 
fóliát;

 Az „AA” jelölés a kijelzőn (V) jelzi, hogy a gép riasztásban van.

G Kocsi leengedése kézi üzemmódban (az (E) gombbal együttesen 
megnyomva a kocsi automatikusan leereszkedik a ciklus kezdő 
állásába).

H  Forgótányér kézi üzemmódú forgatása, ha a gombot nyomva 
tartja, a forgótányér megáll a ciklus megadott szakaszában (az’’E’’ 
gombbal együttesen megnyomva a forgótányér automatikusan 
addig forog, míg a megadott szakaszba nem kerül).

O A ciklus megszakító STOP gombbal a gépet a ciklus közben 
állítja le, a forgótányér lelassul, majd megáll, a ciklust később ott 
folytathatja, ahol megszakította.

P Két jegyű kijelző, a kiválasztott programot jelöli;

 A ciklus alatt a tartórúd forgásának animációja látható;

 MEGJEGYZÉS: a kijelző villogása jelzi, hogy egy paraméter 
módosításra került).

V 3 jegyű kijelző, a megjelenített funkció értékeit mutatja;

 A ciklus alatt vagy a fóliakocsi kézi mozgatása alatt, jelzi az 
aktuális magasságot;

 A középső és a bal pontok az értékek tizedes pontjai, a jobb 
oldali világító pont jelzi, amikor a V + és a V -gomb zárolva van, 
és a paraméter értékeket nem lehet megváltoztatni.

Paraméterek betöltése: automatikusan megtörténik a kívánt program 
kiválasztásával.

Paraméterek elmentése: ha az (E) RESET gomb LED-je nem ég, 
minimum 4 másodpercig nyomva tartva a RESET gombot a LED elkezd 
gyorsan villogni, ezzel jelzi, hogy a paraméterek mentése megtörtént. 

A P=00 program csak olvasható alapértelmezett értékekre beállítva.

Összesen 99 program létrehozására van lehetőség (a gép modelje 
alapján): egy meglévő program paramétereinek egy „szűz” programban 
való másolásához válassza ki a forrásprogramot, tartsa nyomva a 
RESET gombot és a P+ és P- gombokkal válassza ki célprogramot. Ha 
a RESET gombot 4 másodpercen belül elengedi, a paraméterek csak 
átmásolásra kerülnek. Ha minimum 4 másodpercig nyomva tartja a 
gombot, és csak utána engedi el, akkor a paraméterek átmásolódnak 
és mentődnek is.

Megj: A célprogramnak mindig lezártnak kell lennie (F00=1) (Az (E) 
RESET gomb LED-je kikapcsol).

Az utolsó használt program automatikus előhívása. A gép következő 
bekapcsolásakor betöltődnek az utoljára kiválasztott és elindított 
program paraméterei.

Billentyűzár/billentyűzár kioldása: megakadályozza a paraméterek 
módosítását a V+ és V-; gombok lezárásával; nyomja meg egyidejűleg 
a F+ és F- gombokat majd nyomja meg a RESET gombot a zárhoz/
zár kioldásához. Amint a funkció aktiválódik, a (V) kijelző jobb LED-je 
kigyullad és égve marad.

A billentyűzár/billentyűzár kioldása állapot a ciklus lekapcsolása és a 
gép újraindítása után is fennáll.

FIGURA

1) tizedes pontot jelöl (0.00 - 9.99)

2) tizedes pontot jelöl (0.00 - 9.99)  

3) a billentyűzár állapotát jelöli

 VILÁGÍT: billentyűzet lezárva (V+ és V- lezárva)
 NEM VILÁGÍT: a billentyűzet lezárása feloldva (V+ és V- lezárása felodva)

Jelzések

Az (E) RESET gomb LED-je a kiválasztott program írásvédelmét jelöli 
Bekapcsolt állapotban nem lehet felülírni a módosított paramétereket. 
A módosítások végrehajtásához válassza ki a program F00paraméterét 
és állítsa be 1 értékre, majd tartsa nyomva a RESET-et minimum 3 
másodpercig. Amennyiben menteni szeretné a programot és mentés 
után egyben írásvédetté tenni, ugyancsak azF00paramétert először 
állítsa 1-re (lakat nyitva) majd újból 0-ra (lakat zárva) majd tartsa nyomva 
legalább 3 másodpercig a RESET gombot. A LED gyorsan kezd villogni 
ha legalább 3 másodpercig nyomva tartja a RESET gombot, ez jelzi hogy 
a gép kész memorizálni a paramétereket; a RESET gomb felengedésével 
a paraméterek mentésre kerülnek. A LED lassan villog vészjelzéskor.

FORGÓTÁNYÉR KÉZI ÜZEMMÓDBAN gomb melletti LED a forgótányér 
forgásának automata vezérlését jelöli.

KOCSI EMELÉSE KÉZI ÜZEMMÓDBAN gomb melletti LED a kocsi 
emelésének automata vezérlését jelöli.

KOCSI ERESZTÉSE KÉZI ÜZEMÓDBANgomb melletti LED a kocsi 
leeresztésének automata vezérlését jelöli.

Az elfogyasztott fóliamennyiség jelzése

Minden ciklus végén ( vagy a „CF” paramétert kiválasztva a kijelzőn (F)), 
a gép grammban jelzi a fóliafogyasztást, megjeleníti a (V) kijelzőn az 
(F) kijelzőn pedig megjeleníti a „CF” feliratot.  A megfelelő pontosság 
eléréséhez, az F24 paraméterben helyesen kell beállítani a fólia 
vastagságát.

MEGJEGYZÉS: Opcionálisan megrendelhetők olyan modellek, amelyek 
filmfogyasztása méterben van megadva; ebben az esetben is a megfelelő 
pontosság elérése érdekében az F24 paraméterben helyesen kell 
beállítani a mérőhenger átmérőjét.

A forgótányér és a kocsi leállítása ciklus közben

Billentyűkombinációk segítségével lehetséges a ciklus meghatározott 
szakaszába helyezni a gépet.

Ha megnyomja és nyomva tartja a (H) gombot , közben megnyomva 
az (E) gombot, a forgótányér addig forog, amíg el nem ér egy előre 
megadott helyzetet (leállás működés közben).

Ha megnyomja és nyomva tartja a (G) gombot, majd megnyomja az (E) 
gombot, a kocsi leereszkedik, majd megáll.

A (B) gombot lenyomva és lenyomva tartva, és az (E) gomb 
megnyomásával a leszorító automatikusan felemelkedik a ciklus eleji 
magas állásba.

 »  Lát Àbra 1 - old. 1

 »  Lát Àbra 2 - old. 2
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KIJELZŐ (V)

1 2 3    

Àbra 3 - KIJELZŐ (V)

Paraméterek betöltése: automatikusan megtörténik a kívánt program 
kiválasztásával.

Paraméterek elmentése: ha az (E) RESET gomb LED-je nem ég, 
minimum 4 másodpercig nyomva tartva a RESET gombot a LED elkezd 
gyorsan villogni, ezzel jelzi, hogy a paraméterek mentése megtörtént. 

A P=00 program csak olvasható alapértelmezett értékekre beállítva.

Összesen 99 program létrehozására van lehetőség (a gép modelje 
alapján): egy meglévő program paramétereinek egy „szűz” programban 
való másolásához válassza ki a forrásprogramot, tartsa nyomva a 
RESET gombot és a P+ és P- gombokkal válassza ki célprogramot. Ha 
a RESET gombot 4 másodpercen belül elengedi, a paraméterek csak 
átmásolásra kerülnek. Ha minimum 4 másodpercig nyomva tartja a 
gombot, és csak utána engedi el, akkor a paraméterek átmásolódnak 
és mentődnek is.

Megj: A célprogramnak mindig lezártnak kell lennie (F00=1) (Az (E) 
RESET gomb LED-je kikapcsol).

Az utolsó használt program automatikus előhívása. A gép következő 
bekapcsolásakor betöltődnek az utoljára kiválasztott és elindított 
program paraméterei.

Billentyűzár/billentyűzár kioldása: megakadályozza a paraméterek 
módosítását a V+ és V-; gombok lezárásával; nyomja meg egyidejűleg 
a F+ és F- gombokat majd nyomja meg a RESET gombot a zárhoz/
zár kioldásához. Amint a funkció aktiválódik, a (V) kijelző jobb LED-je 
kigyullad és égve marad.

A billentyűzár/billentyűzár kioldása állapot a ciklus lekapcsolása és a 
gép újraindítása után is fennáll.

FIGURA

1) tizedes pontot jelöl (0.00 - 9.99)

2) tizedes pontot jelöl (0.00 - 9.99)  

3) a billentyűzár állapotát jelöli

 VILÁGÍT: billentyűzet lezárva (V+ és V- lezárva)
 NEM VILÁGÍT: a billentyűzet lezárása feloldva (V+ és V- lezárása felodva)

Jelzések

Az (E) RESET gomb LED-je a kiválasztott program írásvédelmét jelöli 
Bekapcsolt állapotban nem lehet felülírni a módosított paramétereket. 
A módosítások végrehajtásához válassza ki a program F00paraméterét 
és állítsa be 1 értékre, majd tartsa nyomva a RESET-et minimum 3 
másodpercig. Amennyiben menteni szeretné a programot és mentés 
után egyben írásvédetté tenni, ugyancsak azF00paramétert először 
állítsa 1-re (lakat nyitva) majd újból 0-ra (lakat zárva) majd tartsa nyomva 
legalább 3 másodpercig a RESET gombot. A LED gyorsan kezd villogni 
ha legalább 3 másodpercig nyomva tartja a RESET gombot, ez jelzi hogy 
a gép kész memorizálni a paramétereket; a RESET gomb felengedésével 
a paraméterek mentésre kerülnek. A LED lassan villog vészjelzéskor.

FORGÓTÁNYÉR KÉZI ÜZEMMÓDBAN gomb melletti LED a forgótányér 
forgásának automata vezérlését jelöli.

KOCSI EMELÉSE KÉZI ÜZEMMÓDBAN gomb melletti LED a kocsi 
emelésének automata vezérlését jelöli.

KOCSI ERESZTÉSE KÉZI ÜZEMÓDBANgomb melletti LED a kocsi 
leeresztésének automata vezérlését jelöli.

Az elfogyasztott fóliamennyiség jelzése

Minden ciklus végén ( vagy a „CF” paramétert kiválasztva a kijelzőn (F)), 
a gép grammban jelzi a fóliafogyasztást, megjeleníti a (V) kijelzőn az 
(F) kijelzőn pedig megjeleníti a „CF” feliratot.  A megfelelő pontosság 
eléréséhez, az F24 paraméterben helyesen kell beállítani a fólia 
vastagságát.

MEGJEGYZÉS: Opcionálisan megrendelhetők olyan modellek, amelyek 
filmfogyasztása méterben van megadva; ebben az esetben is a megfelelő 
pontosság elérése érdekében az F24 paraméterben helyesen kell 
beállítani a mérőhenger átmérőjét.

A forgótányér és a kocsi leállítása ciklus közben

Billentyűkombinációk segítségével lehetséges a ciklus meghatározott 
szakaszába helyezni a gépet.

Ha megnyomja és nyomva tartja a (H) gombot , közben megnyomva 
az (E) gombot, a forgótányér addig forog, amíg el nem ér egy előre 
megadott helyzetet (leállás működés közben).

Ha megnyomja és nyomva tartja a (G) gombot, majd megnyomja az (E) 
gombot, a kocsi leereszkedik, majd megáll.

A (B) gombot lenyomva és lenyomva tartva, és az (E) gomb 
megnyomásával a leszorító automatikusan felemelkedik a ciklus eleji 
magas állásba.
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Paraméterek betöltése: automatikusan megtörténik a kívánt program 
kiválasztásával.

Paraméterek elmentése: ha az (E) RESET gomb LED-je nem ég, 
minimum 4 másodpercig nyomva tartva a RESET gombot a LED elkezd 
gyorsan villogni, ezzel jelzi, hogy a paraméterek mentése megtörtént. 

A P=00 program csak olvasható alapértelmezett értékekre beállítva.

Összesen 99 program létrehozására van lehetőség (a gép modelje 
alapján): egy meglévő program paramétereinek egy „szűz” programban 
való másolásához válassza ki a forrásprogramot, tartsa nyomva a 
RESET gombot és a P+ és P- gombokkal válassza ki célprogramot. Ha 
a RESET gombot 4 másodpercen belül elengedi, a paraméterek csak 
átmásolásra kerülnek. Ha minimum 4 másodpercig nyomva tartja a 
gombot, és csak utána engedi el, akkor a paraméterek átmásolódnak 
és mentődnek is.

Megj: A célprogramnak mindig lezártnak kell lennie (F00=1) (Az (E) 
RESET gomb LED-je kikapcsol).

Az utolsó használt program automatikus előhívása. A gép következő 
bekapcsolásakor betöltődnek az utoljára kiválasztott és elindított 
program paraméterei.

Billentyűzár/billentyűzár kioldása: megakadályozza a paraméterek 
módosítását a V+ és V-; gombok lezárásával; nyomja meg egyidejűleg 
a F+ és F- gombokat majd nyomja meg a RESET gombot a zárhoz/
zár kioldásához. Amint a funkció aktiválódik, a (V) kijelző jobb LED-je 
kigyullad és égve marad.

A billentyűzár/billentyűzár kioldása állapot a ciklus lekapcsolása és a 
gép újraindítása után is fennáll.

FIGURA

1) tizedes pontot jelöl (0.00 - 9.99)

2) tizedes pontot jelöl (0.00 - 9.99)  

3) a billentyűzár állapotát jelöli

 VILÁGÍT: billentyűzet lezárva (V+ és V- lezárva)
 NEM VILÁGÍT: a billentyűzet lezárása feloldva (V+ és V- lezárása felodva)

Jelzések

Az (E) RESET gomb LED-je a kiválasztott program írásvédelmét jelöli 
Bekapcsolt állapotban nem lehet felülírni a módosított paramétereket. 
A módosítások végrehajtásához válassza ki a program F00paraméterét 
és állítsa be 1 értékre, majd tartsa nyomva a RESET-et minimum 3 
másodpercig. Amennyiben menteni szeretné a programot és mentés 
után egyben írásvédetté tenni, ugyancsak azF00paramétert először 
állítsa 1-re (lakat nyitva) majd újból 0-ra (lakat zárva) majd tartsa nyomva 
legalább 3 másodpercig a RESET gombot. A LED gyorsan kezd villogni 
ha legalább 3 másodpercig nyomva tartja a RESET gombot, ez jelzi hogy 
a gép kész memorizálni a paramétereket; a RESET gomb felengedésével 
a paraméterek mentésre kerülnek. A LED lassan villog vészjelzéskor.

FORGÓTÁNYÉR KÉZI ÜZEMMÓDBAN gomb melletti LED a forgótányér 
forgásának automata vezérlését jelöli.

KOCSI EMELÉSE KÉZI ÜZEMMÓDBAN gomb melletti LED a kocsi 
emelésének automata vezérlését jelöli.

KOCSI ERESZTÉSE KÉZI ÜZEMÓDBANgomb melletti LED a kocsi 
leeresztésének automata vezérlését jelöli.

Az elfogyasztott fóliamennyiség jelzése

Minden ciklus végén ( vagy a „CF” paramétert kiválasztva a kijelzőn (F)), 
a gép grammban jelzi a fóliafogyasztást, megjeleníti a (V) kijelzőn az 
(F) kijelzőn pedig megjeleníti a „CF” feliratot.  A megfelelő pontosság 
eléréséhez, az F24 paraméterben helyesen kell beállítani a fólia 
vastagságát.

MEGJEGYZÉS: Opcionálisan megrendelhetők olyan modellek, amelyek 
filmfogyasztása méterben van megadva; ebben az esetben is a megfelelő 
pontosság elérése érdekében az F24 paraméterben helyesen kell 
beállítani a mérőhenger átmérőjét.

A forgótányér és a kocsi leállítása ciklus közben

Billentyűkombinációk segítségével lehetséges a ciklus meghatározott 
szakaszába helyezni a gépet.

Ha megnyomja és nyomva tartja a (H) gombot , közben megnyomva 
az (E) gombot, a forgótányér addig forog, amíg el nem ér egy előre 
megadott helyzetet (leállás működés közben).

Ha megnyomja és nyomva tartja a (G) gombot, majd megnyomja az (E) 
gombot, a kocsi leereszkedik, majd megáll.

A (B) gombot lenyomva és lenyomva tartva, és az (E) gomb 
megnyomásával a leszorító automatikusan felemelkedik a ciklus eleji 
magas állásba.
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2 FUNKCIÓK

2.1 VEZÉRLŐFELÜLET FUNKCIÓI

FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Ennek a paraméternek a segítségével lehet lezárni a ciklus 
paraméterek felülírását: 0 bekapcsolva, 1 kikapcsolva

X X X X F01 Ciklus beállítás: 01 emelkedés és ereszkedés; 02 emelkedés 
vagy ereszkedés; 03 kézi; 04 gyors emelkedési és ereszkedési 
ciklus és 05 rétegek

X X X X F02 Forgótányér sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kocsi emelkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kocsi ereszkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F05 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék alján

X X X X F06 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék tetején

X X F07 Megerősítő átkötések számának kiválasztása 
középmagasságban (F08)

X X F08 Az - a fólia közepéhez viszonyított - magasság, amelynél az 
(F07) szerinti megerősítő átkötések történnek (mivel a tekercs 
50 cm magas 25 cm alatti értékek nem állíthatók be)

 Megjegyzés: a fóliafeszítést az F32 paraméter állítja be, 
az előfeszítést az F33 (ez utóbbi csak PS (MPS2) kocsikkal 
rendelkező gép esetén)

X X X X F09 A termék teteje fölött elhelyezett fóliasáv

X X F10 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelytől felfelé a fóliázás megkezdődik

X X F11 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelyen a fóliázás befejeződik

X X X X F12 Az - a fóliatekercs felső székéhez viszonyított - magasság, 
amelyen a kocsi emelkedése megáll (a termékolvasó fotocella 
kikapcsol)

OPC OPC F13 A fólia feszessége a terméken a termék alján és közepén 
történő átkötések során: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F14 A fólia feszessége a terméken a kocsi emelkedése közben: 0 ÷ 
100

OPC OPC F15 A fólia feszessége a terméken a termék tetején történő 
megerősítő átkötés közben: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F16 A fólia feszessége a terméken a kocsi ereszkédese közben: 0 ÷ 
100

OPC F17 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék alján 
történő átkötés során: 120 ÷ 400

OPC F18 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a kocsi emelkedése 
során: 120 ÷ 400

OPC F19 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék tetején 
történő megerősítő átkötések során: 120 ÷ 400

OPC F20 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia megnyúlása a kocsi 
ereszkedése közben: 120 ÷ 400

OPC OPC OPC F21  Leszorító ciklus 

 (Opc.): bekapcsolva 1 vagy kikapcsolva 0

X X X X F22  Megszakított ciklus: 1 bekapcsolva vagy 0 kikapcsolva

X X X X F23  Kocsi lefelé irányú mozgásának értéke ha F22 = 1

OPC OPC OPC OPC F24 Használt fólia vastagsága: 10 ÷ 35 mikron 

 (Opc.: a méterben mért fóliafogyasztású modelleknél, állítsa 
be a mérőhenger átmérőjét 60 és 120 mm közé)

OPC OPC OPC F25 A leszorító ereszkedés végének késleltetése (a termékre 
gyakorolt nyomás beállítása)

OPC OPC OPC F26 Vágó ciklus 

 (Opc.): 0 = kiiktatva, 1 bekapcsolva egy pengeütéssel, 2 
bekapcsolva két pengeütéssel

OPC OPC OPC F27 Vágási idő a fázis után: 0 ÷ 100 tizedmásodperc (a fólia 
feszessége a vágás alatt)

OPC OPC OPC F28 A fólia eltávolítási ideje vágás után 0 ÷ 100 tizedmásodperc

X X X X F29 A fólia kihúzási ideje lassú indítással és lassú feszítéssel a 
ciklus elején

X X F30 Fóliakocsi léptetési ciklusának emelkedési magassága 0 = 
kikapcsolva

X X F31 A átkötések száma (F30)

OPC OPC F32 A léptető ciklus átkötései alatt a fólia feszülése a terméken

OPC OPC F33 Csak PS kocsi (MPS2): A léptető ciklus átkötései alatt a fólia 
nyúlása

OPC OPC F34 Biegelés alsó kezdő átkötések a termék alján (aztán F05 átkötés 
nyitott fóliával); se = 0, nem végzi el a biegelést az alsó részen

OPC OPC F35 0: biegelés emelkedésben ki van kapcsolva

 1: teljes biegelés emelkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: alsó átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) magas átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 4: biegelés csak a megerősítés alatt

OPC OPC F36 Biegelés átkötések száma a termék tetején

 (Opc: magasabb fokú biegelés) a biegelési átkötések elvégzése 
előtt, megemelkedik F63 cm-t; ha F36 = 0, n nem végzi el a 
biegelést a magas átkötéseknél

OPC OPC F37 0: biegelés ereszkedésben ki van kapcsolva

  1: teljes biegelés ereszkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) alacsony átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: felső átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

OPC OPC F38 Záró átkötések száma a termék alján; ha F38 = 0, nem elvégzi 
a biegelést

OPC OPC F39 Biegelés lezárás szabályozási ideje (lehetővé teszi a részlegesen 
zárt fóliával történő fóliázást)

OPC OPC OPC F60 A leszorító emelkedési ideje ha F22 = 1 (F22 Ciklus szünettel: 
bekapcsolva 1 o kikapcsolva 0)

OPC OPC OPC F61 A réteges csomagolási ciklus újraindításakor a megerősítő 
rétegek száma (opciós, F01 = 5)

X X X X F62 Komfort magasság bekapcsolva 1, kikapcsolva 0

OPC OPC F63 (Opc: magasabb fokú biegelés) a kocsi további emelkedése a 
magas átkötések után
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Ennek a paraméternek a segítségével lehet lezárni a ciklus 
paraméterek felülírását: 0 bekapcsolva, 1 kikapcsolva

X X X X F01 Ciklus beállítás: 01 emelkedés és ereszkedés; 02 emelkedés 
vagy ereszkedés; 03 kézi; 04 gyors emelkedési és ereszkedési 
ciklus és 05 rétegek

X X X X F02 Forgótányér sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kocsi emelkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kocsi ereszkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F05 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék alján

X X X X F06 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék tetején

X X F07 Megerősítő átkötések számának kiválasztása 
középmagasságban (F08)

X X F08 Az - a fólia közepéhez viszonyított - magasság, amelynél az 
(F07) szerinti megerősítő átkötések történnek (mivel a tekercs 
50 cm magas 25 cm alatti értékek nem állíthatók be)

 Megjegyzés: a fóliafeszítést az F32 paraméter állítja be, 
az előfeszítést az F33 (ez utóbbi csak PS (MPS2) kocsikkal 
rendelkező gép esetén)

X X X X F09 A termék teteje fölött elhelyezett fóliasáv

X X F10 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelytől felfelé a fóliázás megkezdődik

X X F11 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelyen a fóliázás befejeződik

X X X X F12 Az - a fóliatekercs felső székéhez viszonyított - magasság, 
amelyen a kocsi emelkedése megáll (a termékolvasó fotocella 
kikapcsol)

OPC OPC F13 A fólia feszessége a terméken a termék alján és közepén 
történő átkötések során: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F14 A fólia feszessége a terméken a kocsi emelkedése közben: 0 ÷ 
100

OPC OPC F15 A fólia feszessége a terméken a termék tetején történő 
megerősítő átkötés közben: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F16 A fólia feszessége a terméken a kocsi ereszkédese közben: 0 ÷ 
100

OPC F17 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék alján 
történő átkötés során: 120 ÷ 400

OPC F18 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a kocsi emelkedése 
során: 120 ÷ 400

OPC F19 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék tetején 
történő megerősítő átkötések során: 120 ÷ 400

OPC F20 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia megnyúlása a kocsi 
ereszkedése közben: 120 ÷ 400

OPC OPC OPC F21  Leszorító ciklus 

 (Opc.): bekapcsolva 1 vagy kikapcsolva 0

X X X X F22  Megszakított ciklus: 1 bekapcsolva vagy 0 kikapcsolva

X X X X F23  Kocsi lefelé irányú mozgásának értéke ha F22 = 1

OPC OPC OPC OPC F24 Használt fólia vastagsága: 10 ÷ 35 mikron 

 (Opc.: a méterben mért fóliafogyasztású modelleknél, állítsa 
be a mérőhenger átmérőjét 60 és 120 mm közé)

OPC OPC OPC F25 A leszorító ereszkedés végének késleltetése (a termékre 
gyakorolt nyomás beállítása)

OPC OPC OPC F26 Vágó ciklus 

 (Opc.): 0 = kiiktatva, 1 bekapcsolva egy pengeütéssel, 2 
bekapcsolva két pengeütéssel

OPC OPC OPC F27 Vágási idő a fázis után: 0 ÷ 100 tizedmásodperc (a fólia 
feszessége a vágás alatt)

OPC OPC OPC F28 A fólia eltávolítási ideje vágás után 0 ÷ 100 tizedmásodperc

X X X X F29 A fólia kihúzási ideje lassú indítással és lassú feszítéssel a 
ciklus elején

X X F30 Fóliakocsi léptetési ciklusának emelkedési magassága 0 = 
kikapcsolva

X X F31 A átkötések száma (F30)

OPC OPC F32 A léptető ciklus átkötései alatt a fólia feszülése a terméken

OPC OPC F33 Csak PS kocsi (MPS2): A léptető ciklus átkötései alatt a fólia 
nyúlása

OPC OPC F34 Biegelés alsó kezdő átkötések a termék alján (aztán F05 átkötés 
nyitott fóliával); se = 0, nem végzi el a biegelést az alsó részen

OPC OPC F35 0: biegelés emelkedésben ki van kapcsolva

 1: teljes biegelés emelkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: alsó átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) magas átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 4: biegelés csak a megerősítés alatt

OPC OPC F36 Biegelés átkötések száma a termék tetején

 (Opc: magasabb fokú biegelés) a biegelési átkötések elvégzése 
előtt, megemelkedik F63 cm-t; ha F36 = 0, n nem végzi el a 
biegelést a magas átkötéseknél

OPC OPC F37 0: biegelés ereszkedésben ki van kapcsolva

  1: teljes biegelés ereszkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) alacsony átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: felső átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

OPC OPC F38 Záró átkötések száma a termék alján; ha F38 = 0, nem elvégzi 
a biegelést

OPC OPC F39 Biegelés lezárás szabályozási ideje (lehetővé teszi a részlegesen 
zárt fóliával történő fóliázást)

OPC OPC OPC F60 A leszorító emelkedési ideje ha F22 = 1 (F22 Ciklus szünettel: 
bekapcsolva 1 o kikapcsolva 0)

OPC OPC OPC F61 A réteges csomagolási ciklus újraindításakor a megerősítő 
rétegek száma (opciós, F01 = 5)

X X X X F62 Komfort magasság bekapcsolva 1, kikapcsolva 0

OPC OPC F63 (Opc: magasabb fokú biegelés) a kocsi további emelkedése a 
magas átkötések után
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Ennek a paraméternek a segítségével lehet lezárni a ciklus 
paraméterek felülírását: 0 bekapcsolva, 1 kikapcsolva

X X X X F01 Ciklus beállítás: 01 emelkedés és ereszkedés; 02 emelkedés 
vagy ereszkedés; 03 kézi; 04 gyors emelkedési és ereszkedési 
ciklus és 05 rétegek

X X X X F02 Forgótányér sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kocsi emelkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kocsi ereszkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F05 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék alján

X X X X F06 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék tetején

X X F07 Megerősítő átkötések számának kiválasztása 
középmagasságban (F08)

X X F08 Az - a fólia közepéhez viszonyított - magasság, amelynél az 
(F07) szerinti megerősítő átkötések történnek (mivel a tekercs 
50 cm magas 25 cm alatti értékek nem állíthatók be)

 Megjegyzés: a fóliafeszítést az F32 paraméter állítja be, 
az előfeszítést az F33 (ez utóbbi csak PS (MPS2) kocsikkal 
rendelkező gép esetén)

X X X X F09 A termék teteje fölött elhelyezett fóliasáv

X X F10 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelytől felfelé a fóliázás megkezdődik

X X F11 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelyen a fóliázás befejeződik

X X X X F12 Az - a fóliatekercs felső székéhez viszonyított - magasság, 
amelyen a kocsi emelkedése megáll (a termékolvasó fotocella 
kikapcsol)

OPC OPC F13 A fólia feszessége a terméken a termék alján és közepén 
történő átkötések során: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F14 A fólia feszessége a terméken a kocsi emelkedése közben: 0 ÷ 
100

OPC OPC F15 A fólia feszessége a terméken a termék tetején történő 
megerősítő átkötés közben: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F16 A fólia feszessége a terméken a kocsi ereszkédese közben: 0 ÷ 
100

OPC F17 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék alján 
történő átkötés során: 120 ÷ 400

OPC F18 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a kocsi emelkedése 
során: 120 ÷ 400

OPC F19 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék tetején 
történő megerősítő átkötések során: 120 ÷ 400

OPC F20 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia megnyúlása a kocsi 
ereszkedése közben: 120 ÷ 400

OPC OPC OPC F21  Leszorító ciklus 

 (Opc.): bekapcsolva 1 vagy kikapcsolva 0

X X X X F22  Megszakított ciklus: 1 bekapcsolva vagy 0 kikapcsolva

X X X X F23  Kocsi lefelé irányú mozgásának értéke ha F22 = 1

OPC OPC OPC OPC F24 Használt fólia vastagsága: 10 ÷ 35 mikron 

 (Opc.: a méterben mért fóliafogyasztású modelleknél, állítsa 
be a mérőhenger átmérőjét 60 és 120 mm közé)

OPC OPC OPC F25 A leszorító ereszkedés végének késleltetése (a termékre 
gyakorolt nyomás beállítása)

OPC OPC OPC F26 Vágó ciklus 

 (Opc.): 0 = kiiktatva, 1 bekapcsolva egy pengeütéssel, 2 
bekapcsolva két pengeütéssel

OPC OPC OPC F27 Vágási idő a fázis után: 0 ÷ 100 tizedmásodperc (a fólia 
feszessége a vágás alatt)

OPC OPC OPC F28 A fólia eltávolítási ideje vágás után 0 ÷ 100 tizedmásodperc

X X X X F29 A fólia kihúzási ideje lassú indítással és lassú feszítéssel a 
ciklus elején

X X F30 Fóliakocsi léptetési ciklusának emelkedési magassága 0 = 
kikapcsolva

X X F31 A átkötések száma (F30)

OPC OPC F32 A léptető ciklus átkötései alatt a fólia feszülése a terméken

OPC OPC F33 Csak PS kocsi (MPS2): A léptető ciklus átkötései alatt a fólia 
nyúlása

OPC OPC F34 Biegelés alsó kezdő átkötések a termék alján (aztán F05 átkötés 
nyitott fóliával); se = 0, nem végzi el a biegelést az alsó részen

OPC OPC F35 0: biegelés emelkedésben ki van kapcsolva

 1: teljes biegelés emelkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: alsó átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) magas átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 4: biegelés csak a megerősítés alatt

OPC OPC F36 Biegelés átkötések száma a termék tetején

 (Opc: magasabb fokú biegelés) a biegelési átkötések elvégzése 
előtt, megemelkedik F63 cm-t; ha F36 = 0, n nem végzi el a 
biegelést a magas átkötéseknél

OPC OPC F37 0: biegelés ereszkedésben ki van kapcsolva

  1: teljes biegelés ereszkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) alacsony átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: felső átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

OPC OPC F38 Záró átkötések száma a termék alján; ha F38 = 0, nem elvégzi 
a biegelést

OPC OPC F39 Biegelés lezárás szabályozási ideje (lehetővé teszi a részlegesen 
zárt fóliával történő fóliázást)

OPC OPC OPC F60 A leszorító emelkedési ideje ha F22 = 1 (F22 Ciklus szünettel: 
bekapcsolva 1 o kikapcsolva 0)

OPC OPC OPC F61 A réteges csomagolási ciklus újraindításakor a megerősítő 
rétegek száma (opciós, F01 = 5)

X X X X F62 Komfort magasság bekapcsolva 1, kikapcsolva 0

OPC OPC F63 (Opc: magasabb fokú biegelés) a kocsi további emelkedése a 
magas átkötések után
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Ennek a paraméternek a segítségével lehet lezárni a ciklus 
paraméterek felülírását: 0 bekapcsolva, 1 kikapcsolva

X X X X F01 Ciklus beállítás: 01 emelkedés és ereszkedés; 02 emelkedés 
vagy ereszkedés; 03 kézi; 04 gyors emelkedési és ereszkedési 
ciklus és 05 rétegek

X X X X F02 Forgótányér sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F03  Kocsi emelkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F04 Kocsi ereszkedési sebessége: 05 ÷ 100

X X X X F05 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék alján

X X X X F06 Megerősítő átkötések számának kiválasztása a termék tetején

X X F07 Megerősítő átkötések számának kiválasztása 
középmagasságban (F08)

X X F08 Az - a fólia közepéhez viszonyított - magasság, amelynél az 
(F07) szerinti megerősítő átkötések történnek (mivel a tekercs 
50 cm magas 25 cm alatti értékek nem állíthatók be)

 Megjegyzés: a fóliafeszítést az F32 paraméter állítja be, 
az előfeszítést az F33 (ez utóbbi csak PS (MPS2) kocsikkal 
rendelkező gép esetén)

X X X X F09 A termék teteje fölött elhelyezett fóliasáv

X X F10 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelytől felfelé a fóliázás megkezdődik

X X F11 Az - a fóliatekercs alsó széléhez viszonyított - magasság, 
amelyen a fóliázás befejeződik

X X X X F12 Az - a fóliatekercs felső székéhez viszonyított - magasság, 
amelyen a kocsi emelkedése megáll (a termékolvasó fotocella 
kikapcsol)

OPC OPC F13 A fólia feszessége a terméken a termék alján és közepén 
történő átkötések során: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F14 A fólia feszessége a terméken a kocsi emelkedése közben: 0 ÷ 
100

OPC OPC F15 A fólia feszessége a terméken a termék tetején történő 
megerősítő átkötés közben: 0 ÷ 100

OPC OPC OPC F16 A fólia feszessége a terméken a kocsi ereszkédese közben: 0 ÷ 
100

OPC F17 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék alján 
történő átkötés során: 120 ÷ 400

OPC F18 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a kocsi emelkedése 
során: 120 ÷ 400

OPC F19 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia nyúlása a termék tetején 
történő megerősítő átkötések során: 120 ÷ 400

OPC F20 Csak PS (MPS2) kocsi esetén a fólia megnyúlása a kocsi 
ereszkedése közben: 120 ÷ 400

OPC OPC OPC F21  Leszorító ciklus 

 (Opc.): bekapcsolva 1 vagy kikapcsolva 0

X X X X F22  Megszakított ciklus: 1 bekapcsolva vagy 0 kikapcsolva

X X X X F23  Kocsi lefelé irányú mozgásának értéke ha F22 = 1

OPC OPC OPC OPC F24 Használt fólia vastagsága: 10 ÷ 35 mikron 

 (Opc.: a méterben mért fóliafogyasztású modelleknél, állítsa 
be a mérőhenger átmérőjét 60 és 120 mm közé)

OPC OPC OPC F25 A leszorító ereszkedés végének késleltetése (a termékre 
gyakorolt nyomás beállítása)

OPC OPC OPC F26 Vágó ciklus 

 (Opc.): 0 = kiiktatva, 1 bekapcsolva egy pengeütéssel, 2 
bekapcsolva két pengeütéssel

OPC OPC OPC F27 Vágási idő a fázis után: 0 ÷ 100 tizedmásodperc (a fólia 
feszessége a vágás alatt)

OPC OPC OPC F28 A fólia eltávolítási ideje vágás után 0 ÷ 100 tizedmásodperc

X X X X F29 A fólia kihúzási ideje lassú indítással és lassú feszítéssel a 
ciklus elején

X X F30 Fóliakocsi léptetési ciklusának emelkedési magassága 0 = 
kikapcsolva

X X F31 A átkötések száma (F30)

OPC OPC F32 A léptető ciklus átkötései alatt a fólia feszülése a terméken

OPC OPC F33 Csak PS kocsi (MPS2): A léptető ciklus átkötései alatt a fólia 
nyúlása

OPC OPC F34 Biegelés alsó kezdő átkötések a termék alján (aztán F05 átkötés 
nyitott fóliával); se = 0, nem végzi el a biegelést az alsó részen

OPC OPC F35 0: biegelés emelkedésben ki van kapcsolva

 1: teljes biegelés emelkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: alsó átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) magas átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 4: biegelés csak a megerősítés alatt

OPC OPC F36 Biegelés átkötések száma a termék tetején

 (Opc: magasabb fokú biegelés) a biegelési átkötések elvégzése 
előtt, megemelkedik F63 cm-t; ha F36 = 0, n nem végzi el a 
biegelést a magas átkötéseknél

OPC OPC F37 0: biegelés ereszkedésben ki van kapcsolva

  1: teljes biegelés ereszkedésben

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 2: biegelés a megerősítéstől 
(bekapcsolva) alacsony átkötéseknél

 (Opc: magasabb fokú biegelés) 3: felső átkötéses biegelés a 
megerősítésig (kikapcsolva)

OPC OPC F38 Záró átkötések száma a termék alján; ha F38 = 0, nem elvégzi 
a biegelést

OPC OPC F39 Biegelés lezárás szabályozási ideje (lehetővé teszi a részlegesen 
zárt fóliával történő fóliázást)

OPC OPC OPC F60 A leszorító emelkedési ideje ha F22 = 1 (F22 Ciklus szünettel: 
bekapcsolva 1 o kikapcsolva 0)

OPC OPC OPC F61 A réteges csomagolási ciklus újraindításakor a megerősítő 
rétegek száma (opciós, F01 = 5)

X X X X F62 Komfort magasság bekapcsolva 1, kikapcsolva 0

OPC OPC F63 (Opc: magasabb fokú biegelés) a kocsi további emelkedése a 
magas átkötések után
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2.2 TOVÁBBI KÉZI VEZÉRLŐK
Az (F) kijelző a kézi vezérlők megjelenítésére szolgál. Kézi vezérléshez 
használja az F+ és F- nyomógombokat a kívánt vezérlő kiválasztásához, 
majd nyomja meg az alább felsorolt nyomógombot:

VEZÉRLŐK/GOMBOK 
KOMBINÁCIÓ

MŰVELET

C0 Nyomógomb (B) Forgótányér óramutatóval megegyező irányú forgatása

C0 Nyomógomb (G) Forgótányér óramutatóval ellentétes irányú forgatása (csak Station 
kivitelen)

C1 Nyomógomb (B) Fóliázó kocsi emelkedése

C1 Nyomógomb (G) Fóliázó kocsi ereszkedése

C2 Nyomógomb (B) Leszorító emelkedése

C2 Nyomógomb (G) Leszorító ereszkedése

C3 Nyomógomb (B) Forgó görgősor, raklap felrakodás fóliázás pozícióig 

C3 Nyomógomb (G) Forgó görgősor, raklap lerakodás

C4 Nyomógomb (B) Fóliabefogó zárás

C4 Nyomógomb (G) Fóliabefogó nyítás

C5 Nyomógomb (B) Kapcsoló fel

C5 Nyomógomb (G)
Fólia vágás/hegesztés tesztsorozat (a vészjelzések nem aktívak, 
lehetőség van az érzékelők pozíciójának és a szelepek beállításának 
ellenőrzésére)

C6 Nyomógomb (B) Biegelő kocsi fel

C6 Nyomógomb (G) Biegelő kocsi le

C7 Nyomógomb (B) Görgők előre, raklapok igazítása az első elérhető fotocellákhoz

C7 Nyomógomb (G) Görgők előre, raklapok lerakodása a gyártósorról (ha van)

C8 Nyomógomb (B) Vágás bekapcsolása
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2.3 AUTOMATA ÜZEMMÓDBAN VÉGZETT 
CIKLUSOK

O

G

B

H

   

 »  Lát Àbra 4 - old. 12 F01 = 01 - A KOCSI EMELÉSÉNEK ÉS ERESZKEDÉSÉNEK TELJES 
CIKLUSA

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása történik a raklap aljától 
indulva elérve a raklap tetejét, majd újra a raklap alját.

A fóliázás során az (B) (kocsi emelése) vagy (G) (kocsi leeresztése) 
gombokkal megállíthatja a kocsit majd újraindíthatja a megerősítő 
átkötések elvégzéséhez.

FIGURA

F01 = 02 - CSAK EMELÉS VAGY CSAK LEERESZTÉS CIKLUSA

VESZÉLY
Ez a ciklus a fóliázandó termék 1500 mm-es termékmagasságáig 
használható. A megengedett magasság felett használjon egyéni 
védőeszközöket zuhanásveszély és az 1500 mm-nél magasabb 
munkaterületen végzett munkavégzésből eredő veszély miatt.

Automata ciklus mely alatt a termék fóliázása történik a raklapon a 
raklap aljától indulva elérve a raklap tetejét, majd újra a raklap alját. 

A fóliázás során az (B) (kocsi emelése) vagy (G) (kocsi leeresztése) 
gombokkal megállíthatja a kocsit és újraindíthatja a megerősítő 
átkötések elvégzéséhez.

F10 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGASSÁGRÓL TÖRTÉNŐ 
INDULÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy előre beállított 
magasságról indulva történik. A magasság értékét az F10 funkción 
keresztül állíthatja be.

F11 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGASSÁGON TÖRTÉNŐ 
MEGÁLLÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy előre beállított 
magasságon megállva történik. A magasság értékét az F11 funkcióval 
állíthatja be.

F21 = 01 - LESZORÍTÓ CIKLUS (OPCIÓS)

Automata ciklus a gép kiegyenlítésére opcionális leszorító egységgel.

F21 = 1 BEKAPCSOLVA F21 = 0 KIKAPCSOLVA

A ciklust elindító gomb (A) megnyomását követően, hangjelzés jelzi 5 
másodperccel előre a leszorító tányér leeresztését.

 - A hangjelzés idejének leteltével a leszorító leereszkedik a termék 
tetejével való érintkezésig. Az F25 funkcióval késleltetve van az 
ereszkedés leállása a termék nyomásának beállításához.

 - A forgótányér forogni kezd a raklapon lévő termék fóliázása elindul.

 - A ciklus végén a forgótányér megáll és a leszorító tányér felemelkedik, 
a termék kész a lerakodáshoz.

A leszorító emelésének és leeresztésének kézi vezérléséhez a F21 
funkció megjelenítése szükséges (amit 1-re kell állítani)majd nyomja 
meg a (B) gombot a leszorító emeléséhez vagy a (G) gombot a 
leeresztéséhez.

F22 = 01 - EMELÉS ÉS LEERESZTÉS MEGSZAKÍTÁSSAL

VESZÉLY
A ciklus a fóliázandó termék max. 1500 mm-es magasságáig 
használható. A megengedett magasság felett használjon egyéni 
védőeszközöket zuhanásveszély és az 1500 mm-nél magasabb 
munkaterületen végzett munkavégzésből eredő veszély miatt.

A felemelést, leeresztés vagy csak felemelést megszakítással végző 
ciklus a fóliázandó termék tetején leáll; a ciklus megszakítása előtt 
a kocsit az F23-mal engedje le a kívánt magasságra. A gép megáll, 
újraindításra vár, közben szakaszos jelzést ad. Ha a gép leszorítóval 
van ellátva, ez az F60-ban beállított időben emelkedik.

A megszakított fóliázó ciklus befejezéséhez nyomja meg a ciklus 
újraindító (A) gombot.

Ha a beállított ciklus emelkedés és ereszkedés, a kocsi felemelkedik, 
elvégzi a magas átkötéseket, leereszkedik az alap felé, majd leállítja a 
ciklust.

Ha a beállított ciklus csak emelkedés, a kocsi felemelkedik, elvégzi a 
magas átkötéseket, majd leállítja a ciklust.

Àbra 4 
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F01 = 01 - A KOCSI EMELÉSÉNEK ÉS ERESZKEDÉSÉNEK TELJES 
CIKLUSA

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása történik a raklap aljától 
indulva elérve a raklap tetejét, majd újra a raklap alját.

A fóliázás során az (B) (kocsi emelése) vagy (G) (kocsi leeresztése) 
gombokkal megállíthatja a kocsit majd újraindíthatja a megerősítő 
átkötések elvégzéséhez.

FIGURA

F01 = 02 - CSAK EMELÉS VAGY CSAK LEERESZTÉS CIKLUSA

VESZÉLY
Ez a ciklus a fóliázandó termék 1500 mm-es termékmagasságáig 
használható. A megengedett magasság felett használjon egyéni 
védőeszközöket zuhanásveszély és az 1500 mm-nél magasabb 
munkaterületen végzett munkavégzésből eredő veszély miatt.

Automata ciklus mely alatt a termék fóliázása történik a raklapon a 
raklap aljától indulva elérve a raklap tetejét, majd újra a raklap alját. 

A fóliázás során az (B) (kocsi emelése) vagy (G) (kocsi leeresztése) 
gombokkal megállíthatja a kocsit és újraindíthatja a megerősítő 
átkötések elvégzéséhez.

F10 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGASSÁGRÓL TÖRTÉNŐ 
INDULÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy előre beállított 
magasságról indulva történik. A magasság értékét az F10 funkción 
keresztül állíthatja be.

F11 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGASSÁGON TÖRTÉNŐ 
MEGÁLLÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy előre beállított 
magasságon megállva történik. A magasság értékét az F11 funkcióval 
állíthatja be.

F21 = 01 - LESZORÍTÓ CIKLUS (OPCIÓS)

Automata ciklus a gép kiegyenlítésére opcionális leszorító egységgel.

F21 = 1 BEKAPCSOLVA F21 = 0 KIKAPCSOLVA

A ciklust elindító gomb (A) megnyomását követően, hangjelzés jelzi 5 
másodperccel előre a leszorító tányér leeresztését.

 - A hangjelzés idejének leteltével a leszorító leereszkedik a termék 
tetejével való érintkezésig. Az F25 funkcióval késleltetve van az 
ereszkedés leállása a termék nyomásának beállításához.

 - A forgótányér forogni kezd a raklapon lévő termék fóliázása elindul.

 - A ciklus végén a forgótányér megáll és a leszorító tányér felemelkedik, 
a termék kész a lerakodáshoz.

A leszorító emelésének és leeresztésének kézi vezérléséhez a F21 
funkció megjelenítése szükséges (amit 1-re kell állítani)majd nyomja 
meg a (B) gombot a leszorító emeléséhez vagy a (G) gombot a 
leeresztéséhez.

F22 = 01 - EMELÉS ÉS LEERESZTÉS MEGSZAKÍTÁSSAL

VESZÉLY
A ciklus a fóliázandó termék max. 1500 mm-es magasságáig 
használható. A megengedett magasság felett használjon egyéni 
védőeszközöket zuhanásveszély és az 1500 mm-nél magasabb 
munkaterületen végzett munkavégzésből eredő veszély miatt.

A felemelést, leeresztés vagy csak felemelést megszakítással végző 
ciklus a fóliázandó termék tetején leáll; a ciklus megszakítása előtt 
a kocsit az F23-mal engedje le a kívánt magasságra. A gép megáll, 
újraindításra vár, közben szakaszos jelzést ad. Ha a gép leszorítóval 
van ellátva, ez az F60-ban beállított időben emelkedik.

A megszakított fóliázó ciklus befejezéséhez nyomja meg a ciklus 
újraindító (A) gombot.

Ha a beállított ciklus emelkedés és ereszkedés, a kocsi felemelkedik, 
elvégzi a magas átkötéseket, leereszkedik az alap felé, majd leállítja a 
ciklust.

Ha a beállított ciklus csak emelkedés, a kocsi felemelkedik, elvégzi a 
magas átkötéseket, majd leállítja a ciklust.

 »  Lát Àbra 4 - old. 12
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2.4 FÉLAUTOMATA CIKLUS

F01 = 01 - A KOCSI EMELÉSÉNEK ÉS ERESZKEDÉSÉNEK TELJES 
CIKLUSA

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása történik a raklap aljától 
indulva elérve a raklap tetejét, majd újra a raklap alját.

A fóliázás során az (B) (kocsi emelése) vagy (G) (kocsi leeresztése) 
gombokkal megállíthatja a kocsit majd újraindíthatja a megerősítő 
átkötések elvégzéséhez.

FIGURA

F01 = 02 - CSAK EMELÉS VAGY CSAK LEERESZTÉS CIKLUSA

VESZÉLY
Ez a ciklus a fóliázandó termék 1500 mm-es termékmagasságáig 
használható. A megengedett magasság felett használjon egyéni 
védőeszközöket zuhanásveszély és az 1500 mm-nél magasabb 
munkaterületen végzett munkavégzésből eredő veszély miatt.

Automata ciklus mely alatt a termék fóliázása történik a raklapon a 
raklap aljától indulva elérve a raklap tetejét, majd újra a raklap alját. 

A fóliázás során az (B) (kocsi emelése) vagy (G) (kocsi leeresztése) 
gombokkal megállíthatja a kocsit és újraindíthatja a megerősítő 
átkötések elvégzéséhez.

F10 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGASSÁGRÓL TÖRTÉNŐ 
INDULÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy előre beállított 
magasságról indulva történik. A magasság értékét az F10 funkción 
keresztül állíthatja be.

F11 - CIKLUS ELŐRE BEÁLLÍTOTT MAGASSÁGON TÖRTÉNŐ 
MEGÁLLÁSSAL

Automata ciklus mely alatt a raklap fóliázása egy előre beállított 
magasságon megállva történik. A magasság értékét az F11 funkcióval 
állíthatja be.

F21 = 01 - LESZORÍTÓ CIKLUS (OPCIÓS)

Automata ciklus a gép kiegyenlítésére opcionális leszorító egységgel.

F21 = 1 BEKAPCSOLVA F21 = 0 KIKAPCSOLVA

A ciklust elindító gomb (A) megnyomását követően, hangjelzés jelzi 5 
másodperccel előre a leszorító tányér leeresztését.

 - A hangjelzés idejének leteltével a leszorító leereszkedik a termék 
tetejével való érintkezésig. Az F25 funkcióval késleltetve van az 
ereszkedés leállása a termék nyomásának beállításához.

 - A forgótányér forogni kezd a raklapon lévő termék fóliázása elindul.

 - A ciklus végén a forgótányér megáll és a leszorító tányér felemelkedik, 
a termék kész a lerakodáshoz.

A leszorító emelésének és leeresztésének kézi vezérléséhez a F21 
funkció megjelenítése szükséges (amit 1-re kell állítani)majd nyomja 
meg a (B) gombot a leszorító emeléséhez vagy a (G) gombot a 
leeresztéséhez.

F22 = 01 - EMELÉS ÉS LEERESZTÉS MEGSZAKÍTÁSSAL

VESZÉLY
A ciklus a fóliázandó termék max. 1500 mm-es magasságáig 
használható. A megengedett magasság felett használjon egyéni 
védőeszközöket zuhanásveszély és az 1500 mm-nél magasabb 
munkaterületen végzett munkavégzésből eredő veszély miatt.

A felemelést, leeresztés vagy csak felemelést megszakítással végző 
ciklus a fóliázandó termék tetején leáll; a ciklus megszakítása előtt 
a kocsit az F23-mal engedje le a kívánt magasságra. A gép megáll, 
újraindításra vár, közben szakaszos jelzést ad. Ha a gép leszorítóval 
van ellátva, ez az F60-ban beállított időben emelkedik.

A megszakított fóliázó ciklus befejezéséhez nyomja meg a ciklus 
újraindító (A) gombot.

Ha a beállított ciklus emelkedés és ereszkedés, a kocsi felemelkedik, 
elvégzi a magas átkötéseket, leereszkedik az alap felé, majd leállítja a 
ciklust.

Ha a beállított ciklus csak emelkedés, a kocsi felemelkedik, elvégzi a 
magas átkötéseket, majd leállítja a ciklust.

 »  Lát Àbra 4 - old. 12

 »  Lát Àbra 4 - old. 12 F01 = 03 - FÉLAUTOMATA CIKLUS

A félautomatikus ciklus beállítását követően nyomja meg a START (A) 
gombot.

A tányér elkezd forogni és elkezdi a raklap fóliázási szakaszát.

Az (B) és (G) gombok megnyomásával emelje fel vagy engedje le a kocsit. 
A tányér ciklus végi leállításához nyomja meg a (H) gombot.

F30 FÉLAUTOMATA MŰKÖDÉSI CIKLUS

Az automatikus ciklus a raklap léptetésben történő fóliázását teszi 
lehetővé.

A kocsi felemelkedik az F30-ban beállított magasságra, végrehajtja az 
F31-ben beállított átkötésszámot és a termék tetejéig ismétli.

A megerősítő átkötések alatt be lehet állítani a fólia feszülését és 
nyúlását az F32-ben és F33-ban beállított paraméterek segítségével.
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2.5 RIASZTÁSOK LISTÁJA

Kód Leírás Ok Megoldás

E01 A raklap fotocellája 
megszakadt

 - A biztonsági fotocella bekapcsolt.

 - A fotocella nem talál akadályt, de a 
jelzés nem érkezik a kártyához.

 - Távolítsa el az akadályt/ellenőrizze a biztonsági 
fotocella kis tükrét.

 - Ellenőrizze, hogy a fotocella működjön és a ledje 
jelzése megváltozik, amikor behelyez egy akadályt, 
ha nem működne, cserélje le. Ellenőrizze a kábel 
folytonosságát a kapcsolótáblán a jelzésekkel 1+ 
és 8.3, ha megszakadt cserélje le.

E02 A forgás vagy 
az üzemelés 
rendellenessége, a motor 
blokkolva

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert a fónikus kerék 
meghibásodott vagy ferde.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A motor forgása legalább 500 
fordulat/perc-nek tűnik több, mint 
2,5 másodpercig.

 - A gép nem mozog, kézi vezérléssel 
sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm).

 - Helyezze el/cserélje le a fónikus kereket.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - Ha a robot nem megfelelő padlón (padlószőnyeg) 
forog, válasszon sima, de nem csúszós padlót. Ha 
a riasztásra szükség van a lassítási szakaszban, 
az érzékelő nem olvassa a fónikus kerék összes 
ágát.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt.
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit.
A motor kábelje nincs megfelelően 
csatlakoztatva, ellenőrizze a vezetékeket és a 
feszültségeket, a féknél szintén, ha van. Lehet, 
hogy a motor elektromechanikus fékje, ha 
van, nem old ki, ezért ezt be kell állítani vagy 
cserélni. A motoregység megsérülhetett vagy 
meghibásodhatott, ezért cserélje ki.

E03 Újraindítás 
feszültségesés után

 - A kártya újraindult.

 - A gép leállt és ezt az értesítést 
mutatja.

 - Nyomja meg a RESET gombot.

 - Feszültségesés történt, a gép kikapcsolt, majd 
újra bekapcsolt: nyomja meg a RESET gombot 
(áramkimaradás), vagy csengő (érintő).

E04 Végálláskapcsoló 
bekapcsol

 - Kocsi alatti akadály.

 - Megmarad a E04 riasztás akadály 
nélkül is.

 - Távolítsa el az akadályt és nyomja le a RESET.

 - Ellenőrizze a mikrokapcsoló és a becsípődésgátló 
lemez megfelelő mechanikus működését, ha 
az érzékelő elromlott vagy a lemez deformált 
alkatrészeket ki kell cserélni. Ellenőrizze az 
elektromos érintkezőket, és hogy a jel eléri-e 
a táblát, ha az érzékelő elromlott vagy a kábel 
megszakadt, azt ki kell cserélni.

E08 Kocsi emelkedés/
ereszkedés 
rendelenesség

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - A kocsi csak egy irányba mozog.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A fóliakocsi nem mozog, kézi 
vezérléssel sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm), ha a fónikus 
kerék meghibásodott vagy megsérült, le kell 
cserélni.

 - Ellenőrizze, hogy a vezérlő jele eléri-e a 
működtetést, majd ellenőrizze, hogy az 
állapotjelző led világít-e. Ellenőrizze, hogy a 
kocsi végállás kapcsolója nincs-e lenyomva vagy 
blokkolva.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt. 
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit. A 
motor kábelje nincs megfelelően csatlakoztatva, 
ellenőrizze a vezetékeket és a feszültségeket, 
a féknél szintén, ha van. A motoregység 
megsérülhetett vagy meghibásodhatott, ezért 
cserélje ki. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

E09 Leállás a fólia szakadása 
vagy vége után.

 - A fóliatekercs kifogyott.

 - A fólia széle levált vagy a fólia 
elszakadt.

 - A fólia nem jön ki.

 - A fólia nincs megfelelően bekötve.

 - Cserélje le a tekercset.

 - Akassza vissza a fóliát a raklaphoz.

 - Ellenőrizze a lengőérzékelő megfelelő 
működését a fólia eltávolításával, és kézi 
működtetésével, ha nem működik, ellenőrizze az 
érzékelő helyes működését. A fóliahúzási érték 
magas, engedje le.

 - Ha a fólia az első (x) másodpercekben a kocsin 
belül nem fut a fólia, bekapcsol a riasztás. Kösse 
meg a meghúzott fóliát.

E10 Kocsi végállás hiba  - Kábelhiba vagy nincs betáplálás.  - Ellenőrizze a végállás kábelét és azok 
betáplálását. Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E11 Alsó végállás hiba: nem 
záródott be a kocsi 
emelkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E12 Felső végállás hiba: 
nem záródott be a kocsi 
ereszkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.

E13 Alsó végállás hiba: kinyílt 
a kocsi emelkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E14 Felső végállás hiba: kinyílt 
a kocsi ereszkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E16 Vészhelyzet bekapcsol  - Vészkapcsoló le van nyomva.

 - Kocsi ajtaja nyitva.

 - Oldja ki a gombot és állítsa vissza az áramkört.

 - Csukja be az ajtót és állítsa vissza az áramkört, 
ha az FE vagy FM kocsi ellenőrizze a csatlakozó 
hídat. Ellenőrizze a vészhelyzeti mikrokapcsolót.

E20 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #0

 - Nincs válasz a memóriától.  - Cserélje le a I2C (24LC256) memóriát.

E21 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #1

 - Memória időtúllépés.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E22 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #2

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E23 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #3

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E24 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #4

 - Memória foglalt.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E25 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #5

 - Írási hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E26 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #1

 - Periféria foglalt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E27 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #2

 - Megszakítás az írás alatt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E28 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #3

 - Meghiúsult adatellenőrzés az írás 
után.

 - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E29 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #4

 - Időtúllépés adatírásban.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E50 Hiba a biegelési pozíciók 
érzékelőiben

 - Mindkét érzékelő foglalt.  - Ellenőrizze a helyes elektromos kábelezést vagy 
a telepítést és mechanikus működést.

E51 Biegelés blokkolás a 
zárás alatt

 - A biegelés blokkolva van a felső 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E52 A biegelés blokkolás a 
nyitás alatt.

 - A biegelés blokkolva van az alsó 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E53 Felső végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az emelkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze a felső érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E54 Alsó végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az ereszkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az alsó érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E62 A leszorító kocsi 
ereszkedésben van, 
de a leszorító tányér 
álláson kívül van, nem 
tudja érzékelni a raklapot 
(asztalok)

 - Leszorító tányér blokkolva van.  - Kézzel forgassa el az leszorító tányért.
A leszorító tányér bütykének az érzékelőtől <2 
mm-re kell elhaladnia. - Ellenőrizze az érzékelő 
helyes működését, ha egy fém tárgyat közelít 
hozzá, ha a led bekapcsol, ellenőrizze a kábel 
működését, ha az érzékelő nem jelez semmit, le 
kell cserélni.

E64 Leszorító kocsi először a 
fóliakocsival találkozott, 
nem a raklappal 
(asztalok)

 - A raklap túl alacsony.  - A fóliázáshoz iktassa ki a leszorítót.

E90 A belépő fotocella 
foglalt a raklap forgó 
görgősoron való 
szállításakor (asztalok).

 - Raklap pozíción kívül.  - Helyezze el ismét a raklapot és ellenőrizze a 
fotocellák működését.

E91 A tartórúd indítási 
kísérlete, ugyanakkor 
a forgó görgősor 
bemenetén vagy 
kimenetén a fotocella 
bekapcsolva.

 - Áthaladó raklap.  - Távolítsa el a raklapot.

E92 A forgó görgősor riasztás 
már be van kapcsolva új 
raklap betöltésekor: a 
görgősoron lévő mindkét 
fotocellának szabadnak 
kell lennie a beadás előtt 
(asztalok)

 - Kiadás alatti raklap, ugyanakkor egy 
új raklap van beadás alatt.

 - Előbb rakodja ki az áthaladó raklapot, majd 
töltse be az újat. 

E93 Túllógó raklap 
riasztás észlelve a 
forgó görgősoron: 
a görgősoron lévő 
mindkét fotocella be 
van kapcsolva a beadás 
során. (Asztalok)

 - A raklap túl hosszú.  - Távolítsa el a raklapot.

E94 Tartórúd fázison kívüli 
riasztás a raklap szállítása 
alatt a görgősori 
bemenetnél vagy 
kimenetnél (asztalok)

 - Az asztal nincs fázisba állítva.  - Lépjen ki az automata módból és forgassa el az 
asztalt fázisba .

E95 A kimeneti riasztás a 
raklap forgó görgősorról 
történő kirakodásakor 
be van kapcsolva: 
kiadó soron lévő két 
fotocella egyaránt be van 
kapcsolva. (Asztalok)

 - A fotocellák be vannak kapcsolva.  - Ellenőrizze a fotocellák állapotát.

E96 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
beadásakor (asztalok)

 - Raklap beadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E97 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
kiadásakor (asztalok)

 - Raklap kiadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E99 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
(asztalok) szállításakor a 
bemeneti görgősorra.

 - Raklap szállítás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap szállítását a görgősorra.
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Kód Leírás Ok Megoldás

E01 A raklap fotocellája 
megszakadt

 - A biztonsági fotocella bekapcsolt.

 - A fotocella nem talál akadályt, de a 
jelzés nem érkezik a kártyához.

 - Távolítsa el az akadályt/ellenőrizze a biztonsági 
fotocella kis tükrét.

 - Ellenőrizze, hogy a fotocella működjön és a ledje 
jelzése megváltozik, amikor behelyez egy akadályt, 
ha nem működne, cserélje le. Ellenőrizze a kábel 
folytonosságát a kapcsolótáblán a jelzésekkel 1+ 
és 8.3, ha megszakadt cserélje le.

E02 A forgás vagy 
az üzemelés 
rendellenessége, a motor 
blokkolva

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert a fónikus kerék 
meghibásodott vagy ferde.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A motor forgása legalább 500 
fordulat/perc-nek tűnik több, mint 
2,5 másodpercig.

 - A gép nem mozog, kézi vezérléssel 
sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm).

 - Helyezze el/cserélje le a fónikus kereket.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - Ha a robot nem megfelelő padlón (padlószőnyeg) 
forog, válasszon sima, de nem csúszós padlót. Ha 
a riasztásra szükség van a lassítási szakaszban, 
az érzékelő nem olvassa a fónikus kerék összes 
ágát.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt.
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit.
A motor kábelje nincs megfelelően 
csatlakoztatva, ellenőrizze a vezetékeket és a 
feszültségeket, a féknél szintén, ha van. Lehet, 
hogy a motor elektromechanikus fékje, ha 
van, nem old ki, ezért ezt be kell állítani vagy 
cserélni. A motoregység megsérülhetett vagy 
meghibásodhatott, ezért cserélje ki.

E03 Újraindítás 
feszültségesés után

 - A kártya újraindult.

 - A gép leállt és ezt az értesítést 
mutatja.

 - Nyomja meg a RESET gombot.

 - Feszültségesés történt, a gép kikapcsolt, majd 
újra bekapcsolt: nyomja meg a RESET gombot 
(áramkimaradás), vagy csengő (érintő).

E04 Végálláskapcsoló 
bekapcsol

 - Kocsi alatti akadály.

 - Megmarad a E04 riasztás akadály 
nélkül is.

 - Távolítsa el az akadályt és nyomja le a RESET.

 - Ellenőrizze a mikrokapcsoló és a becsípődésgátló 
lemez megfelelő mechanikus működését, ha 
az érzékelő elromlott vagy a lemez deformált 
alkatrészeket ki kell cserélni. Ellenőrizze az 
elektromos érintkezőket, és hogy a jel eléri-e 
a táblát, ha az érzékelő elromlott vagy a kábel 
megszakadt, azt ki kell cserélni.

E08 Kocsi emelkedés/
ereszkedés 
rendelenesség

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - A kocsi csak egy irányba mozog.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A fóliakocsi nem mozog, kézi 
vezérléssel sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm), ha a fónikus 
kerék meghibásodott vagy megsérült, le kell 
cserélni.

 - Ellenőrizze, hogy a vezérlő jele eléri-e a 
működtetést, majd ellenőrizze, hogy az 
állapotjelző led világít-e. Ellenőrizze, hogy a 
kocsi végállás kapcsolója nincs-e lenyomva vagy 
blokkolva.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt. 
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit. A 
motor kábelje nincs megfelelően csatlakoztatva, 
ellenőrizze a vezetékeket és a feszültségeket, 
a féknél szintén, ha van. A motoregység 
megsérülhetett vagy meghibásodhatott, ezért 
cserélje ki. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

E09 Leállás a fólia szakadása 
vagy vége után.

 - A fóliatekercs kifogyott.

 - A fólia széle levált vagy a fólia 
elszakadt.

 - A fólia nem jön ki.

 - A fólia nincs megfelelően bekötve.

 - Cserélje le a tekercset.

 - Akassza vissza a fóliát a raklaphoz.

 - Ellenőrizze a lengőérzékelő megfelelő 
működését a fólia eltávolításával, és kézi 
működtetésével, ha nem működik, ellenőrizze az 
érzékelő helyes működését. A fóliahúzási érték 
magas, engedje le.

 - Ha a fólia az első (x) másodpercekben a kocsin 
belül nem fut a fólia, bekapcsol a riasztás. Kösse 
meg a meghúzott fóliát.

E10 Kocsi végállás hiba  - Kábelhiba vagy nincs betáplálás.  - Ellenőrizze a végállás kábelét és azok 
betáplálását. Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E11 Alsó végállás hiba: nem 
záródott be a kocsi 
emelkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E12 Felső végállás hiba: 
nem záródott be a kocsi 
ereszkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.

E13 Alsó végállás hiba: kinyílt 
a kocsi emelkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E14 Felső végállás hiba: kinyílt 
a kocsi ereszkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E16 Vészhelyzet bekapcsol  - Vészkapcsoló le van nyomva.

 - Kocsi ajtaja nyitva.

 - Oldja ki a gombot és állítsa vissza az áramkört.

 - Csukja be az ajtót és állítsa vissza az áramkört, 
ha az FE vagy FM kocsi ellenőrizze a csatlakozó 
hídat. Ellenőrizze a vészhelyzeti mikrokapcsolót.

E20 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #0

 - Nincs válasz a memóriától.  - Cserélje le a I2C (24LC256) memóriát.

E21 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #1

 - Memória időtúllépés.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E22 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #2

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E23 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #3

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E24 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #4

 - Memória foglalt.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E25 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #5

 - Írási hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E26 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #1

 - Periféria foglalt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E27 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #2

 - Megszakítás az írás alatt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E28 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #3

 - Meghiúsult adatellenőrzés az írás 
után.

 - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E29 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #4

 - Időtúllépés adatírásban.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E50 Hiba a biegelési pozíciók 
érzékelőiben

 - Mindkét érzékelő foglalt.  - Ellenőrizze a helyes elektromos kábelezést vagy 
a telepítést és mechanikus működést.

E51 Biegelés blokkolás a 
zárás alatt

 - A biegelés blokkolva van a felső 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E52 A biegelés blokkolás a 
nyitás alatt.

 - A biegelés blokkolva van az alsó 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E53 Felső végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az emelkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze a felső érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E54 Alsó végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az ereszkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az alsó érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E62 A leszorító kocsi 
ereszkedésben van, 
de a leszorító tányér 
álláson kívül van, nem 
tudja érzékelni a raklapot 
(asztalok)

 - Leszorító tányér blokkolva van.  - Kézzel forgassa el az leszorító tányért.
A leszorító tányér bütykének az érzékelőtől <2 
mm-re kell elhaladnia. - Ellenőrizze az érzékelő 
helyes működését, ha egy fém tárgyat közelít 
hozzá, ha a led bekapcsol, ellenőrizze a kábel 
működését, ha az érzékelő nem jelez semmit, le 
kell cserélni.

E64 Leszorító kocsi először a 
fóliakocsival találkozott, 
nem a raklappal 
(asztalok)

 - A raklap túl alacsony.  - A fóliázáshoz iktassa ki a leszorítót.

E90 A belépő fotocella 
foglalt a raklap forgó 
görgősoron való 
szállításakor (asztalok).

 - Raklap pozíción kívül.  - Helyezze el ismét a raklapot és ellenőrizze a 
fotocellák működését.

E91 A tartórúd indítási 
kísérlete, ugyanakkor 
a forgó görgősor 
bemenetén vagy 
kimenetén a fotocella 
bekapcsolva.

 - Áthaladó raklap.  - Távolítsa el a raklapot.

E92 A forgó görgősor riasztás 
már be van kapcsolva új 
raklap betöltésekor: a 
görgősoron lévő mindkét 
fotocellának szabadnak 
kell lennie a beadás előtt 
(asztalok)

 - Kiadás alatti raklap, ugyanakkor egy 
új raklap van beadás alatt.

 - Előbb rakodja ki az áthaladó raklapot, majd 
töltse be az újat. 

E93 Túllógó raklap 
riasztás észlelve a 
forgó görgősoron: 
a görgősoron lévő 
mindkét fotocella be 
van kapcsolva a beadás 
során. (Asztalok)

 - A raklap túl hosszú.  - Távolítsa el a raklapot.

E94 Tartórúd fázison kívüli 
riasztás a raklap szállítása 
alatt a görgősori 
bemenetnél vagy 
kimenetnél (asztalok)

 - Az asztal nincs fázisba állítva.  - Lépjen ki az automata módból és forgassa el az 
asztalt fázisba .

E95 A kimeneti riasztás a 
raklap forgó görgősorról 
történő kirakodásakor 
be van kapcsolva: 
kiadó soron lévő két 
fotocella egyaránt be van 
kapcsolva. (Asztalok)

 - A fotocellák be vannak kapcsolva.  - Ellenőrizze a fotocellák állapotát.

E96 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
beadásakor (asztalok)

 - Raklap beadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E97 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
kiadásakor (asztalok)

 - Raklap kiadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E99 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
(asztalok) szállításakor a 
bemeneti görgősorra.

 - Raklap szállítás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap szállítását a görgősorra.
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Kód Leírás Ok Megoldás

E01 A raklap fotocellája 
megszakadt

 - A biztonsági fotocella bekapcsolt.

 - A fotocella nem talál akadályt, de a 
jelzés nem érkezik a kártyához.

 - Távolítsa el az akadályt/ellenőrizze a biztonsági 
fotocella kis tükrét.

 - Ellenőrizze, hogy a fotocella működjön és a ledje 
jelzése megváltozik, amikor behelyez egy akadályt, 
ha nem működne, cserélje le. Ellenőrizze a kábel 
folytonosságát a kapcsolótáblán a jelzésekkel 1+ 
és 8.3, ha megszakadt cserélje le.

E02 A forgás vagy 
az üzemelés 
rendellenessége, a motor 
blokkolva

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert a fónikus kerék 
meghibásodott vagy ferde.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A motor forgása legalább 500 
fordulat/perc-nek tűnik több, mint 
2,5 másodpercig.

 - A gép nem mozog, kézi vezérléssel 
sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm).

 - Helyezze el/cserélje le a fónikus kereket.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - Ha a robot nem megfelelő padlón (padlószőnyeg) 
forog, válasszon sima, de nem csúszós padlót. Ha 
a riasztásra szükség van a lassítási szakaszban, 
az érzékelő nem olvassa a fónikus kerék összes 
ágát.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt.
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit.
A motor kábelje nincs megfelelően 
csatlakoztatva, ellenőrizze a vezetékeket és a 
feszültségeket, a féknél szintén, ha van. Lehet, 
hogy a motor elektromechanikus fékje, ha 
van, nem old ki, ezért ezt be kell állítani vagy 
cserélni. A motoregység megsérülhetett vagy 
meghibásodhatott, ezért cserélje ki.

E03 Újraindítás 
feszültségesés után

 - A kártya újraindult.

 - A gép leállt és ezt az értesítést 
mutatja.

 - Nyomja meg a RESET gombot.

 - Feszültségesés történt, a gép kikapcsolt, majd 
újra bekapcsolt: nyomja meg a RESET gombot 
(áramkimaradás), vagy csengő (érintő).

E04 Végálláskapcsoló 
bekapcsol

 - Kocsi alatti akadály.

 - Megmarad a E04 riasztás akadály 
nélkül is.

 - Távolítsa el az akadályt és nyomja le a RESET.

 - Ellenőrizze a mikrokapcsoló és a becsípődésgátló 
lemez megfelelő mechanikus működését, ha 
az érzékelő elromlott vagy a lemez deformált 
alkatrészeket ki kell cserélni. Ellenőrizze az 
elektromos érintkezőket, és hogy a jel eléri-e 
a táblát, ha az érzékelő elromlott vagy a kábel 
megszakadt, azt ki kell cserélni.

E08 Kocsi emelkedés/
ereszkedés 
rendelenesség

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - A kocsi csak egy irányba mozog.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A fóliakocsi nem mozog, kézi 
vezérléssel sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm), ha a fónikus 
kerék meghibásodott vagy megsérült, le kell 
cserélni.

 - Ellenőrizze, hogy a vezérlő jele eléri-e a 
működtetést, majd ellenőrizze, hogy az 
állapotjelző led világít-e. Ellenőrizze, hogy a 
kocsi végállás kapcsolója nincs-e lenyomva vagy 
blokkolva.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt. 
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit. A 
motor kábelje nincs megfelelően csatlakoztatva, 
ellenőrizze a vezetékeket és a feszültségeket, 
a féknél szintén, ha van. A motoregység 
megsérülhetett vagy meghibásodhatott, ezért 
cserélje ki. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

E09 Leállás a fólia szakadása 
vagy vége után.

 - A fóliatekercs kifogyott.

 - A fólia széle levált vagy a fólia 
elszakadt.

 - A fólia nem jön ki.

 - A fólia nincs megfelelően bekötve.

 - Cserélje le a tekercset.

 - Akassza vissza a fóliát a raklaphoz.

 - Ellenőrizze a lengőérzékelő megfelelő 
működését a fólia eltávolításával, és kézi 
működtetésével, ha nem működik, ellenőrizze az 
érzékelő helyes működését. A fóliahúzási érték 
magas, engedje le.

 - Ha a fólia az első (x) másodpercekben a kocsin 
belül nem fut a fólia, bekapcsol a riasztás. Kösse 
meg a meghúzott fóliát.

E10 Kocsi végállás hiba  - Kábelhiba vagy nincs betáplálás.  - Ellenőrizze a végállás kábelét és azok 
betáplálását. Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E11 Alsó végállás hiba: nem 
záródott be a kocsi 
emelkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E12 Felső végállás hiba: 
nem záródott be a kocsi 
ereszkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.

E13 Alsó végállás hiba: kinyílt 
a kocsi emelkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E14 Felső végállás hiba: kinyílt 
a kocsi ereszkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E16 Vészhelyzet bekapcsol  - Vészkapcsoló le van nyomva.

 - Kocsi ajtaja nyitva.

 - Oldja ki a gombot és állítsa vissza az áramkört.

 - Csukja be az ajtót és állítsa vissza az áramkört, 
ha az FE vagy FM kocsi ellenőrizze a csatlakozó 
hídat. Ellenőrizze a vészhelyzeti mikrokapcsolót.

E20 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #0

 - Nincs válasz a memóriától.  - Cserélje le a I2C (24LC256) memóriát.

E21 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #1

 - Memória időtúllépés.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E22 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #2

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E23 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #3

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E24 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #4

 - Memória foglalt.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E25 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #5

 - Írási hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E26 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #1

 - Periféria foglalt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E27 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #2

 - Megszakítás az írás alatt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E28 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #3

 - Meghiúsult adatellenőrzés az írás 
után.

 - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E29 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #4

 - Időtúllépés adatírásban.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E50 Hiba a biegelési pozíciók 
érzékelőiben

 - Mindkét érzékelő foglalt.  - Ellenőrizze a helyes elektromos kábelezést vagy 
a telepítést és mechanikus működést.

E51 Biegelés blokkolás a 
zárás alatt

 - A biegelés blokkolva van a felső 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E52 A biegelés blokkolás a 
nyitás alatt.

 - A biegelés blokkolva van az alsó 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E53 Felső végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az emelkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze a felső érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E54 Alsó végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az ereszkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az alsó érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E62 A leszorító kocsi 
ereszkedésben van, 
de a leszorító tányér 
álláson kívül van, nem 
tudja érzékelni a raklapot 
(asztalok)

 - Leszorító tányér blokkolva van.  - Kézzel forgassa el az leszorító tányért.
A leszorító tányér bütykének az érzékelőtől <2 
mm-re kell elhaladnia. - Ellenőrizze az érzékelő 
helyes működését, ha egy fém tárgyat közelít 
hozzá, ha a led bekapcsol, ellenőrizze a kábel 
működését, ha az érzékelő nem jelez semmit, le 
kell cserélni.

E64 Leszorító kocsi először a 
fóliakocsival találkozott, 
nem a raklappal 
(asztalok)

 - A raklap túl alacsony.  - A fóliázáshoz iktassa ki a leszorítót.

E90 A belépő fotocella 
foglalt a raklap forgó 
görgősoron való 
szállításakor (asztalok).

 - Raklap pozíción kívül.  - Helyezze el ismét a raklapot és ellenőrizze a 
fotocellák működését.

E91 A tartórúd indítási 
kísérlete, ugyanakkor 
a forgó görgősor 
bemenetén vagy 
kimenetén a fotocella 
bekapcsolva.

 - Áthaladó raklap.  - Távolítsa el a raklapot.

E92 A forgó görgősor riasztás 
már be van kapcsolva új 
raklap betöltésekor: a 
görgősoron lévő mindkét 
fotocellának szabadnak 
kell lennie a beadás előtt 
(asztalok)

 - Kiadás alatti raklap, ugyanakkor egy 
új raklap van beadás alatt.

 - Előbb rakodja ki az áthaladó raklapot, majd 
töltse be az újat. 

E93 Túllógó raklap 
riasztás észlelve a 
forgó görgősoron: 
a görgősoron lévő 
mindkét fotocella be 
van kapcsolva a beadás 
során. (Asztalok)

 - A raklap túl hosszú.  - Távolítsa el a raklapot.

E94 Tartórúd fázison kívüli 
riasztás a raklap szállítása 
alatt a görgősori 
bemenetnél vagy 
kimenetnél (asztalok)

 - Az asztal nincs fázisba állítva.  - Lépjen ki az automata módból és forgassa el az 
asztalt fázisba .

E95 A kimeneti riasztás a 
raklap forgó görgősorról 
történő kirakodásakor 
be van kapcsolva: 
kiadó soron lévő két 
fotocella egyaránt be van 
kapcsolva. (Asztalok)

 - A fotocellák be vannak kapcsolva.  - Ellenőrizze a fotocellák állapotát.

E96 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
beadásakor (asztalok)

 - Raklap beadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E97 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
kiadásakor (asztalok)

 - Raklap kiadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E99 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
(asztalok) szállításakor a 
bemeneti görgősorra.

 - Raklap szállítás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap szállítását a görgősorra.
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Kód Leírás Ok Megoldás

E01 A raklap fotocellája 
megszakadt

 - A biztonsági fotocella bekapcsolt.

 - A fotocella nem talál akadályt, de a 
jelzés nem érkezik a kártyához.

 - Távolítsa el az akadályt/ellenőrizze a biztonsági 
fotocella kis tükrét.

 - Ellenőrizze, hogy a fotocella működjön és a ledje 
jelzése megváltozik, amikor behelyez egy akadályt, 
ha nem működne, cserélje le. Ellenőrizze a kábel 
folytonosságát a kapcsolótáblán a jelzésekkel 1+ 
és 8.3, ha megszakadt cserélje le.

E02 A forgás vagy 
az üzemelés 
rendellenessége, a motor 
blokkolva

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert a fónikus kerék 
meghibásodott vagy ferde.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A motor forgása legalább 500 
fordulat/perc-nek tűnik több, mint 
2,5 másodpercig.

 - A gép nem mozog, kézi vezérléssel 
sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm).

 - Helyezze el/cserélje le a fónikus kereket.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - Ha a robot nem megfelelő padlón (padlószőnyeg) 
forog, válasszon sima, de nem csúszós padlót. Ha 
a riasztásra szükség van a lassítási szakaszban, 
az érzékelő nem olvassa a fónikus kerék összes 
ágát.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt.
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit.
A motor kábelje nincs megfelelően 
csatlakoztatva, ellenőrizze a vezetékeket és a 
feszültségeket, a féknél szintén, ha van. Lehet, 
hogy a motor elektromechanikus fékje, ha 
van, nem old ki, ezért ezt be kell állítani vagy 
cserélni. A motoregység megsérülhetett vagy 
meghibásodhatott, ezért cserélje ki.

E03 Újraindítás 
feszültségesés után

 - A kártya újraindult.

 - A gép leállt és ezt az értesítést 
mutatja.

 - Nyomja meg a RESET gombot.

 - Feszültségesés történt, a gép kikapcsolt, majd 
újra bekapcsolt: nyomja meg a RESET gombot 
(áramkimaradás), vagy csengő (érintő).

E04 Végálláskapcsoló 
bekapcsol

 - Kocsi alatti akadály.

 - Megmarad a E04 riasztás akadály 
nélkül is.

 - Távolítsa el az akadályt és nyomja le a RESET.

 - Ellenőrizze a mikrokapcsoló és a becsípődésgátló 
lemez megfelelő mechanikus működését, ha 
az érzékelő elromlott vagy a lemez deformált 
alkatrészeket ki kell cserélni. Ellenőrizze az 
elektromos érintkezőket, és hogy a jel eléri-e 
a táblát, ha az érzékelő elromlott vagy a kábel 
megszakadt, azt ki kell cserélni.

E08 Kocsi emelkedés/
ereszkedés 
rendelenesség

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - A kocsi csak egy irányba mozog.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A fóliakocsi nem mozog, kézi 
vezérléssel sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm), ha a fónikus 
kerék meghibásodott vagy megsérült, le kell 
cserélni.

 - Ellenőrizze, hogy a vezérlő jele eléri-e a 
működtetést, majd ellenőrizze, hogy az 
állapotjelző led világít-e. Ellenőrizze, hogy a 
kocsi végállás kapcsolója nincs-e lenyomva vagy 
blokkolva.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt. 
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit. A 
motor kábelje nincs megfelelően csatlakoztatva, 
ellenőrizze a vezetékeket és a feszültségeket, 
a féknél szintén, ha van. A motoregység 
megsérülhetett vagy meghibásodhatott, ezért 
cserélje ki. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

E09 Leállás a fólia szakadása 
vagy vége után.

 - A fóliatekercs kifogyott.

 - A fólia széle levált vagy a fólia 
elszakadt.

 - A fólia nem jön ki.

 - A fólia nincs megfelelően bekötve.

 - Cserélje le a tekercset.

 - Akassza vissza a fóliát a raklaphoz.

 - Ellenőrizze a lengőérzékelő megfelelő 
működését a fólia eltávolításával, és kézi 
működtetésével, ha nem működik, ellenőrizze az 
érzékelő helyes működését. A fóliahúzási érték 
magas, engedje le.

 - Ha a fólia az első (x) másodpercekben a kocsin 
belül nem fut a fólia, bekapcsol a riasztás. Kösse 
meg a meghúzott fóliát.

E10 Kocsi végállás hiba  - Kábelhiba vagy nincs betáplálás.  - Ellenőrizze a végállás kábelét és azok 
betáplálását. Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E11 Alsó végállás hiba: nem 
záródott be a kocsi 
emelkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E12 Felső végállás hiba: 
nem záródott be a kocsi 
ereszkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.

E13 Alsó végállás hiba: kinyílt 
a kocsi emelkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E14 Felső végállás hiba: kinyílt 
a kocsi ereszkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E16 Vészhelyzet bekapcsol  - Vészkapcsoló le van nyomva.

 - Kocsi ajtaja nyitva.

 - Oldja ki a gombot és állítsa vissza az áramkört.

 - Csukja be az ajtót és állítsa vissza az áramkört, 
ha az FE vagy FM kocsi ellenőrizze a csatlakozó 
hídat. Ellenőrizze a vészhelyzeti mikrokapcsolót.

E20 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #0

 - Nincs válasz a memóriától.  - Cserélje le a I2C (24LC256) memóriát.

E21 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #1

 - Memória időtúllépés.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E22 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #2

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E23 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #3

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E24 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #4

 - Memória foglalt.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E25 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #5

 - Írási hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E26 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #1

 - Periféria foglalt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E27 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #2

 - Megszakítás az írás alatt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E28 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #3

 - Meghiúsult adatellenőrzés az írás 
után.

 - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E29 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #4

 - Időtúllépés adatírásban.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E50 Hiba a biegelési pozíciók 
érzékelőiben

 - Mindkét érzékelő foglalt.  - Ellenőrizze a helyes elektromos kábelezést vagy 
a telepítést és mechanikus működést.

E51 Biegelés blokkolás a 
zárás alatt

 - A biegelés blokkolva van a felső 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E52 A biegelés blokkolás a 
nyitás alatt.

 - A biegelés blokkolva van az alsó 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E53 Felső végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az emelkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze a felső érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E54 Alsó végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az ereszkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az alsó érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E62 A leszorító kocsi 
ereszkedésben van, 
de a leszorító tányér 
álláson kívül van, nem 
tudja érzékelni a raklapot 
(asztalok)

 - Leszorító tányér blokkolva van.  - Kézzel forgassa el az leszorító tányért.
A leszorító tányér bütykének az érzékelőtől <2 
mm-re kell elhaladnia. - Ellenőrizze az érzékelő 
helyes működését, ha egy fém tárgyat közelít 
hozzá, ha a led bekapcsol, ellenőrizze a kábel 
működését, ha az érzékelő nem jelez semmit, le 
kell cserélni.

E64 Leszorító kocsi először a 
fóliakocsival találkozott, 
nem a raklappal 
(asztalok)

 - A raklap túl alacsony.  - A fóliázáshoz iktassa ki a leszorítót.

E90 A belépő fotocella 
foglalt a raklap forgó 
görgősoron való 
szállításakor (asztalok).

 - Raklap pozíción kívül.  - Helyezze el ismét a raklapot és ellenőrizze a 
fotocellák működését.

E91 A tartórúd indítási 
kísérlete, ugyanakkor 
a forgó görgősor 
bemenetén vagy 
kimenetén a fotocella 
bekapcsolva.

 - Áthaladó raklap.  - Távolítsa el a raklapot.

E92 A forgó görgősor riasztás 
már be van kapcsolva új 
raklap betöltésekor: a 
görgősoron lévő mindkét 
fotocellának szabadnak 
kell lennie a beadás előtt 
(asztalok)

 - Kiadás alatti raklap, ugyanakkor egy 
új raklap van beadás alatt.

 - Előbb rakodja ki az áthaladó raklapot, majd 
töltse be az újat. 

E93 Túllógó raklap 
riasztás észlelve a 
forgó görgősoron: 
a görgősoron lévő 
mindkét fotocella be 
van kapcsolva a beadás 
során. (Asztalok)

 - A raklap túl hosszú.  - Távolítsa el a raklapot.

E94 Tartórúd fázison kívüli 
riasztás a raklap szállítása 
alatt a görgősori 
bemenetnél vagy 
kimenetnél (asztalok)

 - Az asztal nincs fázisba állítva.  - Lépjen ki az automata módból és forgassa el az 
asztalt fázisba .

E95 A kimeneti riasztás a 
raklap forgó görgősorról 
történő kirakodásakor 
be van kapcsolva: 
kiadó soron lévő két 
fotocella egyaránt be van 
kapcsolva. (Asztalok)

 - A fotocellák be vannak kapcsolva.  - Ellenőrizze a fotocellák állapotát.

E96 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
beadásakor (asztalok)

 - Raklap beadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E97 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
kiadásakor (asztalok)

 - Raklap kiadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E99 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
(asztalok) szállításakor a 
bemeneti görgősorra.

 - Raklap szállítás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap szállítását a görgősorra.
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Kód Leírás Ok Megoldás

E01 A raklap fotocellája 
megszakadt

 - A biztonsági fotocella bekapcsolt.

 - A fotocella nem talál akadályt, de a 
jelzés nem érkezik a kártyához.

 - Távolítsa el az akadályt/ellenőrizze a biztonsági 
fotocella kis tükrét.

 - Ellenőrizze, hogy a fotocella működjön és a ledje 
jelzése megváltozik, amikor behelyez egy akadályt, 
ha nem működne, cserélje le. Ellenőrizze a kábel 
folytonosságát a kapcsolótáblán a jelzésekkel 1+ 
és 8.3, ha megszakadt cserélje le.

E02 A forgás vagy 
az üzemelés 
rendellenessége, a motor 
blokkolva

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert a fónikus kerék 
meghibásodott vagy ferde.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A motor forgása legalább 500 
fordulat/perc-nek tűnik több, mint 
2,5 másodpercig.

 - A gép nem mozog, kézi vezérléssel 
sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm).

 - Helyezze el/cserélje le a fónikus kereket.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - Ha a robot nem megfelelő padlón (padlószőnyeg) 
forog, válasszon sima, de nem csúszós padlót. Ha 
a riasztásra szükség van a lassítási szakaszban, 
az érzékelő nem olvassa a fónikus kerék összes 
ágát.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt.
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit.
A motor kábelje nincs megfelelően 
csatlakoztatva, ellenőrizze a vezetékeket és a 
feszültségeket, a féknél szintén, ha van. Lehet, 
hogy a motor elektromechanikus fékje, ha 
van, nem old ki, ezért ezt be kell állítani vagy 
cserélni. A motoregység megsérülhetett vagy 
meghibásodhatott, ezért cserélje ki.

E03 Újraindítás 
feszültségesés után

 - A kártya újraindult.

 - A gép leállt és ezt az értesítést 
mutatja.

 - Nyomja meg a RESET gombot.

 - Feszültségesés történt, a gép kikapcsolt, majd 
újra bekapcsolt: nyomja meg a RESET gombot 
(áramkimaradás), vagy csengő (érintő).

E04 Végálláskapcsoló 
bekapcsol

 - Kocsi alatti akadály.

 - Megmarad a E04 riasztás akadály 
nélkül is.

 - Távolítsa el az akadályt és nyomja le a RESET.

 - Ellenőrizze a mikrokapcsoló és a becsípődésgátló 
lemez megfelelő mechanikus működését, ha 
az érzékelő elromlott vagy a lemez deformált 
alkatrészeket ki kell cserélni. Ellenőrizze az 
elektromos érintkezőket, és hogy a jel eléri-e 
a táblát, ha az érzékelő elromlott vagy a kábel 
megszakadt, azt ki kell cserélni.

E08 Kocsi emelkedés/
ereszkedés 
rendelenesség

 - Az érzékelő nem olvassa le az 
ágakat, mert túl messze vannak a 
fónikus keréktől.

 - A kocsi csak egy irányba mozog.

 - Az érzékelő nem küldi a jelet a 
kártyának.

 - A fóliakocsi nem mozog, kézi 
vezérléssel sem.

 - Állítsa be az érzékelő pozícióját a fónikus kerék 
ágaihoz képest (távolság < 2 mm), ha a fónikus 
kerék meghibásodott vagy megsérült, le kell 
cserélni.

 - Ellenőrizze, hogy a vezérlő jele eléri-e a 
működtetést, majd ellenőrizze, hogy az 
állapotjelző led világít-e. Ellenőrizze, hogy a 
kocsi végállás kapcsolója nincs-e lenyomva vagy 
blokkolva.

 - Ellenőrizze az érzékelő helyes működését, ha 
egy fém tárgyat közelít hozzá, ha a led bekapcsol, 
cserélje le a kábelt, ha az érzékelő nem működik, 
le kell cserélni.

 - A működtetés vagy az inverter nem kapja meg 
a jóváhagyást az indulásra, cserélje le a kábelt. 
A működtetés vagy az inverter rendellenesen 
működik, akkor a jelzett kódot adja meg. Ha a 
motor DC-ben van, ellenőrizze a motor keféit. A 
motor kábelje nincs megfelelően csatlakoztatva, 
ellenőrizze a vezetékeket és a feszültségeket, 
a féknél szintén, ha van. A motoregység 
megsérülhetett vagy meghibásodhatott, ezért 
cserélje ki. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

E09 Leállás a fólia szakadása 
vagy vége után.

 - A fóliatekercs kifogyott.

 - A fólia széle levált vagy a fólia 
elszakadt.

 - A fólia nem jön ki.

 - A fólia nincs megfelelően bekötve.

 - Cserélje le a tekercset.

 - Akassza vissza a fóliát a raklaphoz.

 - Ellenőrizze a lengőérzékelő megfelelő 
működését a fólia eltávolításával, és kézi 
működtetésével, ha nem működik, ellenőrizze az 
érzékelő helyes működését. A fóliahúzási érték 
magas, engedje le.

 - Ha a fólia az első (x) másodpercekben a kocsin 
belül nem fut a fólia, bekapcsol a riasztás. Kösse 
meg a meghúzott fóliát.

E10 Kocsi végállás hiba  - Kábelhiba vagy nincs betáplálás.  - Ellenőrizze a végállás kábelét és azok 
betáplálását. Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E11 Alsó végállás hiba: nem 
záródott be a kocsi 
emelkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.Ellenőrizze a kocsi motor keféit.

E12 Felső végállás hiba: 
nem záródott be a kocsi 
ereszkedése alatt

 - Kocsi motor blokkolás.

 - Végállás meghibásodott vagy 
blokkolva van.

 - Ellenőrizze a kocsi meghajtását (motor kefék).

 - Oldja ki az érzékelőt, vagy ha meghibásodott, 
cserélje le.

E13 Alsó végállás hiba: kinyílt 
a kocsi emelkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E14 Felső végállás hiba: kinyílt 
a kocsi ereszkedése alatt

 - A kocsi ellenkező irányba mozog.  - Fordítsa meg a forgás irányát vagy a végállások 
vannak felcserélve.

E16 Vészhelyzet bekapcsol  - Vészkapcsoló le van nyomva.

 - Kocsi ajtaja nyitva.

 - Oldja ki a gombot és állítsa vissza az áramkört.

 - Csukja be az ajtót és állítsa vissza az áramkört, 
ha az FE vagy FM kocsi ellenőrizze a csatlakozó 
hídat. Ellenőrizze a vészhelyzeti mikrokapcsolót.

E20 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #0

 - Nincs válasz a memóriától.  - Cserélje le a I2C (24LC256) memóriát.

E21 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #1

 - Memória időtúllépés.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E22 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #2

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E23 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #3

 - Kommunikációs hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E24 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #4

 - Memória foglalt.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E25 Funkciók (2C) nem felejtő 
memória hiba (I2C) #5

 - Írási hiba.  - Cserélje le a (24LC256) memóriát.

E26 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #1

 - Periféria foglalt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E27 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #2

 - Megszakítás az írás alatt.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E28 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #3

 - Meghiúsult adatellenőrzés az írás 
után.

 - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E29 Rejtett paraméterek (EE) 
nem felejtő memória 
hiba #4

 - Időtúllépés adatírásban.  - Cserélje le a mikrovezérlőt (PIC).

E50 Hiba a biegelési pozíciók 
érzékelőiben

 - Mindkét érzékelő foglalt.  - Ellenőrizze a helyes elektromos kábelezést vagy 
a telepítést és mechanikus működést.

E51 Biegelés blokkolás a 
zárás alatt

 - A biegelés blokkolva van a felső 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E52 A biegelés blokkolás a 
nyitás alatt.

 - A biegelés blokkolva van az alsó 
érzékelőn.

 - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

 - Ellenőrizze az érzékelő működését.

E53 Felső végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az emelkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze a felső érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E54 Alsó végállás hiba: nem 
működött az emelkedési 
vezérlés alatt (biegelés)

 - A kocsi megállt az ereszkedés alatt.  - Ellenőrizze a motor működését.

 - Ellenőrizze az alsó érzékelő működését, ha 
meghibásodott, cserélje le.

 - Ellenőrizze, hogy ne legyenek mechanikus 
akadályok.

E62 A leszorító kocsi 
ereszkedésben van, 
de a leszorító tányér 
álláson kívül van, nem 
tudja érzékelni a raklapot 
(asztalok)

 - Leszorító tányér blokkolva van.  - Kézzel forgassa el az leszorító tányért.
A leszorító tányér bütykének az érzékelőtől <2 
mm-re kell elhaladnia. - Ellenőrizze az érzékelő 
helyes működését, ha egy fém tárgyat közelít 
hozzá, ha a led bekapcsol, ellenőrizze a kábel 
működését, ha az érzékelő nem jelez semmit, le 
kell cserélni.

E64 Leszorító kocsi először a 
fóliakocsival találkozott, 
nem a raklappal 
(asztalok)

 - A raklap túl alacsony.  - A fóliázáshoz iktassa ki a leszorítót.

E90 A belépő fotocella 
foglalt a raklap forgó 
görgősoron való 
szállításakor (asztalok).

 - Raklap pozíción kívül.  - Helyezze el ismét a raklapot és ellenőrizze a 
fotocellák működését.

E91 A tartórúd indítási 
kísérlete, ugyanakkor 
a forgó görgősor 
bemenetén vagy 
kimenetén a fotocella 
bekapcsolva.

 - Áthaladó raklap.  - Távolítsa el a raklapot.

E92 A forgó görgősor riasztás 
már be van kapcsolva új 
raklap betöltésekor: a 
görgősoron lévő mindkét 
fotocellának szabadnak 
kell lennie a beadás előtt 
(asztalok)

 - Kiadás alatti raklap, ugyanakkor egy 
új raklap van beadás alatt.

 - Előbb rakodja ki az áthaladó raklapot, majd 
töltse be az újat. 

E93 Túllógó raklap 
riasztás észlelve a 
forgó görgősoron: 
a görgősoron lévő 
mindkét fotocella be 
van kapcsolva a beadás 
során. (Asztalok)

 - A raklap túl hosszú.  - Távolítsa el a raklapot.

E94 Tartórúd fázison kívüli 
riasztás a raklap szállítása 
alatt a görgősori 
bemenetnél vagy 
kimenetnél (asztalok)

 - Az asztal nincs fázisba állítva.  - Lépjen ki az automata módból és forgassa el az 
asztalt fázisba .

E95 A kimeneti riasztás a 
raklap forgó görgősorról 
történő kirakodásakor 
be van kapcsolva: 
kiadó soron lévő két 
fotocella egyaránt be van 
kapcsolva. (Asztalok)

 - A fotocellák be vannak kapcsolva.  - Ellenőrizze a fotocellák állapotát.

E96 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
beadásakor (asztalok)

 - Raklap beadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E97 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
kiadásakor (asztalok)

 - Raklap kiadás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap be nem töltöttségét.

E99 Maximum idő lejárt 
riasztás a raklap 
(asztalok) szállításakor a 
bemeneti görgősorra.

 - Raklap szállítás időtúllépés.  - Ellenőrizze a raklap szállítását a görgősorra.
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 - Várja meg, hogy a gép leálljon, és a kocsit tekercscsere helyzetbe 
állítsa (E09 vészjelzés).

 - Szüntesse meg a vészjelzést kiváltó okot, vagy cserélje ki a tekercset, 
ha üres. Csatlakoztassa ismét a fóliát a raklaphoz.

 - Nyomja meg a KÉK ÚJRAINDÍTÓ (2) gombot.

 - Törölje a vészjelzést a kezelőfelületen található RESET (E) gomb 
megnyomásával.

 - Tartsa nyomva a START (A) gombot 3 másodpercig.

Àbra 5 
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