
 

 

 

 COUNTSTRI DI -ריךמד  -מונה מדבקות

 

מונה מדבקות מיוחד, סופר במדויק מהמדבקה הראשונה ומציג את מספר המדבקות המבוקש בסרגל החיתוך. לוח בקרה בעל  

 הקיים.  תצוגה גדולה )ומקשים רכים( יציג לכם את מספר המדבקות המבוקש או יספור עבורכם את מספר המדבקות בגליל 

 

 מידע חשוב/ הוראות בטיחות : 

ת במידות ובמשקל המומלצים, בסביבה מקורה  , ויש להשתמש בו אך ורק לספירת מדבקותוהמוצר הינו מונה מדבק  •

 ויבשה.  

 נתק את כבל החשמל לפני הרכבת המכשיר  •

 להשתמש על משטחים ישרים בלבד.   •

 לא להשאיר את הכבל החשמל במעבר   •

 הקפידו על תאורה מספקת באיזור העבודה על מנת להימנע מכל סיכון  •

 C 40 2 ° -ל C °טמפרטורה הנעה בין יש להשתמש בסביבת  •

 חיבור המוצר לשקע החשמל חייב לעמוד בתקינה המקומית והאירופאית  •

יש לנקוט אמצעים מיוחדים בעת ניקיון המכשיר, הגישה לחלקים הנעים יכולה להיות מסוכנת! מומלץ להשתמש   •

 בכפפות בעת הניקוי.  

 הם עלולים ליצור נזק בפלאטן רולר.  נא לא להשתמש באמצעים או כלים חדים בעת הניקיון,  •

 

 מתחילים: 

 טעינת גליל המדיה )מדבקות( -1צעד  .1
 ( 3&1הסר את תוחם גליל המדיה ומוביל המדיה )תרשים   •

 ( 7את כיסוי המנגנון המכני )תרשים  פתח •

 ( 3טען את גליל המדיה כפי שמוצג והחזר את התוחם ומוביל המדיה בחזרה )תרשים  •

 ( 4ס"מ מעבר לקו המונה )תרשים   1-)מדבקות( עד לכ הרץ את המדיה   •

 ( 4סגור את כיסוי המנגנון המכני בחזרה )תרשים  •

 

 כיול )קליברציה( : 2צעד  .2
 ( על מנת שיוכל לזהות את המדבקה  5( באמצעות הכפתור ) 4התאם את מיקום החיישן ) •

 ואת המרווח בין המדבקות / בלאק מארק של הסיליקון עליו יושבות המדבקות.  

 הפעל את המכשיר לביצוע כיול למידת המדבקה במכשיר  •

 מכשיר מוכן לעבודה.  ( ה8ברגע שהמכשיר יציג את המדבקה הראשונה בדיוק על גבי סרגל החיתוך ) •

 ( תיזום כיול מחדש.  7פתיחת וסגירה של המנגנון המכני ) •

 

 כמות קבועה של מדבקות מצב "הגדרה מראש": ספירת : 3צעד  .3
 ( על לוח הבקרה להגדיר את מספר המדבקות המבוקש ולחץ  1כפתורי החיצים )תרשים  4-השתמש ב  •

 .  Start / Stop -על כפתור ה

 המכשיר יעצור בתום המספר המבוקש של המדבקות על גבי סרגל החיתוך, יש לקרוע כלפי מטה.   •

 המכשיר יבצע ספירה לכמות האחרונה שהוגדרה,   Start / Stop-עם כל לחיצה על כפתור ה •

 ולהקיש את הכמות החדשה המבוקשת.   Clear-על מנת לספור כמות חדשה יש ללחוץ על כפתור ה 



 

 

 

 

 ספירת כמות המדבקות בגליל  –ירה" : מצב "ספ4צעד  .4
 או ביצוע כיול חדש.   CLEAR-על ידי לחיצה על כפתור ה 0000אנא וודא שמונה המכשיר בתצוגה מראה  •

 להתחלת הספירה  Start / Stop-לחץ על כפתור ה  •

 להשהיית הספירה או קבלת חיווי על הכמות שנספרה start / Stop-לחץ על כפתור ה  •

 

 

 

 ינטגרלי ובסיסשימוש במגולל א .5
 יאפשר לספור כמויות גדולות   ,MC11דגם  ,הן במצב "הגדרה מראש" ובמצב "ספירה" המגולל האינטגרלי   •

 יותר של מדבקות בקלות רבה.  

 ( 5הפינים של הבסיס )תרשים  4הצב את המכשיר על  •

 (6הן למכשיר והן למגולל, מקם את ספק הכח מתחת למכסה )תרשים   הקיט כולל ספק כח  •

 , ומוביל הנייר יחדיו באמצעות הברגים בבסיס.  MC11התקן את המגולל,   •

 להשהיה, וחבר את המדיה )מדבקות( לליבה הריקה.   Start / Stop-לחץ על כפתור ה מצב "הגדרה מראש": •

 השהיה, וחבר את המדיה )מדבקות( לליבה הריקה. ל  Start / Stop-מצב "תכנות" : לחץ על כפתור ה •

 השתמש בבורר המהירות )פוטנציומטר( להגדרת המהירות, טיפה יותר ממהירות המכשיר על מנת לאפשר  •

 משיכה הדוקה לגליל המדבקות.  

 את העבודה לפני שהדבק יגיע לפלאטן רולר.   ורבמידה וגליל המדבקות מגיע עם מדבקה בסיום הגליל, עצ  •

 

 מונה:  בדיקת .6
 למשך שתי שניות, על גבי המסך יופי כמות המדבקות שנספרה עד כה.   CLEAR-לחץ והחזק את כפתור ה  •

למשך שתי שניות ולחץ על כפתור    CLEAR-על מנת לאפס את המונה חזרה לאפס, לחץ והחזק את כפתור ה  •

 החץ הנמצא בדיוק מעליו.  

 

 תחזוקה .7
כאשר מצטבר אבק או חומרים אחרים על הפלאטן רולר או חלקים אחרים במנגנון, יש להשתמש במטלית   •

 נקיה או טישו יחד עם אלכוהול איזופרופיל לניקוי המכשיר.  

תוך כדי הדלקת המכשיר ירים את הכיסוי של   FEED-לניקיון קל: כבה את המכשיר, לחיצה על כפתור ה •

יש להקפיד על שימוש בכפפות בטיחות בניקוי  ירה לחלקים הנעים במכשיר.  הפלאטן רולר ויאפשר גישה יש

 החלקים הנעים.  

 

 

 


